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DEBATE

Ganho propiciado pelo uso das TICs, em especial pelo uso de 
aplicações em redes avançadas, na educação superior 

brasileira e como devemos caminhar juntos.  

*TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
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Plano Nacional de Educação 
Lei Nº. 13.005, de 25/06/2014, vigência de 10 anos.

• Estratégia 12.1: “otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos 
humanos das instituições públicas de educação superior, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação.”

• Estratégia 12.4: “fomentar a educação superior pública e gratuita prioritariamente 
para a formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo 
nas áreas de ciências e matemática, bem como atender o déf icit de prof issionais 
em áreas específ icas.”

• Meta 16: “formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação 
básica, até 2024, e garantir a todos e todas, prof issionais da educação básica, 
formação continuada em sua área de atuação."

 



• “As unidades da 
federação possuem 
mesorregiões com 
signif icativas assimetrias, 
… sugerindo políticas de 
indução à redução dessas 
assimetrias..."

 

Plano Nacional de Pós-Graduação 
PNPG 2011 - 2020
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Ensino a Distância



 

Inovação/Empreendedorismo



Como fazer com que as Instituições extrapolem seus muros, 
sejam socialmente referenciadas, e impactem positivamente 

seu entorno?

 



• Essas tecnologias surgiram, então, como imprescindíveis 
para que tais Instituições possam atender suas demandas e 
serem proativas.  

• “A tecnologia vem mudando os hábitos da 
sociedade, das organizações, e das pessoas, em 
uma era de incertezas na qual não somente ter 
conhecimento, mas saber também onde buscá-lo 
podem trazer vantagens signif icativas como fonte 
segura de competitividade” (PINOCHET Luis. 
Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Elsevier, 2014).

Tecnologias da Informação e Comunicação



Rede Giga Mossoró  
   

Aplicações em Rede de Alta Velocidade



Rede Giga Mossoró  
   

Aplicações em Rede de Alta Velocidade

“Aqui em Mossoró, segmentos ligados à 
saúde e a educação, também podem ser 

diretamente impactados pela rede. Os 
hospitais, por exemplo, podem se 

benef iciar. Isso serve também para os 
institutos de pesquisa, seja cultura, 

educação ou outras áreas”, Conforme a 
gerente de relacionamento institucional 

da RNP, Cristiane Medeiros.

  



Mossoró uma cidade com o dna universitário 

   

Rede Giga Mossoró

Construção de 25 km de extensão

Instituições participantes
Instituições de ensino superior
Educação Básica  
Prefeitura de Mossoró
Postos de saúde municipais 
Hospitais estaduais
Ampliação da rede de Segurança: delegacias

Mapa com o percurso por onde irá passar a rede de f ibra óptica da Rede 
GigaMossoró, obtido em 

https://assecom.ufersa.edu.br/2017/08/11/universidades-se-unem-para-implantacao-da-rede-giga-mossoro-rumo-a-uma-cidade-inteligente/

     

Aplicações em Rede de Alta Velocidade

https://assecom.ufersa.edu.br/2017/08/11/universidades-se-unem-para-implantacao-da-rede-giga-mossoro-rumo-a-uma-cidade-inteligente/


  

HEMOCENTRO

Hospital Regional

Hospital Oncologia 

Hospitais rede Privada  

Rede Giga Mossoró

Hospital Regional – Faculdade de medicina UERN

   



18

Instituições de Ensino Superior – Central do Cidadão  

Rede Giga Mossoró
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Instituições de Ensino Superior –  57 escolas estaduais   

Rede Giga Mossoró
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Instituições de Ensino Superior –  66 escolas municipais e 36 creches  

Rede Giga Mossoró



UNIVERSIDADES DISCEMINANDO CONHECIMENTO 

FACUDAD
ES

Rede Giga Mossoró
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CIOSP - Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
e SECRETARIA DE SEGURANÇA  

SESED

Delegacias de Polícia
BOMBEIROS 

CIOS

P

Rede Giga Mossoró



INFOVIA POTIGUAR UMA FEDERAÇÃO DE REDES GIGA PARA DESENVOLVER O CONHECIMENTO NO RN

Rede Giga Mossoró



DEBATE

Então, ...os ganhos são imensuráveis na educação superior 
brasileira e... precisamos caminhar juntos. 



• Pedro Fernandes Ribeiro 
Neto

• reitoria@uern.br
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