
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação da Secretaria Especial de 

Informática (SEI) 
A SEI tinha incumbências estratégicas, dentre as 

quais, pesquisar os aspectos teóricos e a 

aplicabilidade dos computadores em todos os 

níveis de ensino. 

 
Realização do I Seminário Nacional de 

Informática na Educação 
O seminário abordou temas ligados às 

implicações sociais, econômicas e políticas da 

utilização do computador no processo 

educacional em países em desenvolvimento; 

integração do computador no processo 

ensino-aprendizagem, vantagens, limitações e 

viabilidade do uso do computador no 

processo educacional dentro do contexto da 

educação brasileira. 

 

Realização do II Seminário Nacional de 

Informática na Educação 
O tema central foi “O impacto do computador 

no processo educacional brasileiro à nível de 2º 

grau” e foram definidos grupos de trabalho 

compostos por profissionais de diferentes áreas 

que produziram um documento ressaltando a 

necessidade de preparação de equipes de 

treinamento, objetivando nivelar 

conhecimentos e adquirir vocabulário comum. 

 

Criação da Comissão Especial de 

Informática na Educação 
Comissão responsável pela elaboração do 

primeiro projeto oficial de Informática na 

Educação, o projeto EDUCOM. Pioneiro no 

Brasil, o projeto se propunha a associar a 

informática com a Educação e é considerado 

o grande marco do desenvolvimento da 

Informática na Educação. Criação do Programa Nacional de 

Informática Educativa 
O PRONINFE visava desenvolver a informática 

educativa no Brasil, através de projetos e 

atividades, articulados e convergentes, 

apoiados em fundamentação pedagógica 

sólida e atualizada, de modo a assegurar a 

unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e 

investimentos envolvidos. 

 
Criação de um grupo dedicado à 

Informática e Educação na Sociedade 

Brasileira de Computação 
A criação do grupo na SBC iniciou um ciclo de 

encontros anuais, o Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação - SBIE, que 

anualmente congrega pesquisadores de 

diferentes áreas. 

 

Criação de rubrica específica para ações 

de informática educativa no orçamento da 
União. 
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Lançamento do Programa Nacional de 

Informática na Educação. 
O PROINFO foi criado com o objetivo de 

promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de educação básica. O programa 

leva às escolas computadores, recursos digitais 

e conteúdos educacionais. 

 Criação dos  Parâmetros Curriculares 

Nacionais 
Os PCNs possuem uma seção para expor sobre 

a necessidade do uso da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) na 

Educação, indicando também a maneira 

como isso deve ser feito. 

 

Criação da Universidade Aberta do Brasil 
É um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior 

para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária, 

por meio do uso da metodologia da educação 

a distância. 

Lançamento do Portal do Professor 
Criado a partir da parceria entre o MEC e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, tem como 

objetivo apoiar os processos de formação dos 

professores e enriquecer a sua prática 

pedagógica. No portal, os professores podem 

produzir e compartilhar sugestões de aulas, 

Acessar e baixar coleção de recursos 

multimídia, entre outras coisas. 

 

Aprovação da lei que obriga escolas 

públicas a manterem laboratórios de 

informática 
A Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática aprovaram o 

Projeto de Lei 6964/06, que obriga as escolas 

públicas do ensino fundamental e médio a 

manterem laboratórios de ciências e de 

informática. 
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