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Projeto Alunos Conectados com o MEC - antecedente

Apoiar o desenvolvimento 
seguro de atividades de 
aprendizagem remota de 
Universidades, IFs, CEFETs e CPII, 
em resposta ao período de 
isolamento social.

• Viabilizar o acesso de dados 
móveis a 900.000 alunos em 
condição de vulnerabilidade 
social (rm < 1.5 sm);

• Oferta patrocinada de 400.000
alunos a serem atendidos:
• Oferta complementar até 

500.000 alunos a serem 
confirmados a critério e 
orçamento das IES.

• Abrangência do uso no território 
nacional;

• Compartilhar pacotes de dados 
ao longo do período letivo entre 
os vários percursos pedagógicos 
dos alunos em atividades 
remotas.



Projeto Alunos Conectados – status atualizado
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Projeto Alunos Conectados - satisfação

DESAFIOS:

• Articulação com as Instituições

• Identificação dos alunos

• Logística de distribuição

• Acompanhamento do uso

• Gestão dos benefícios



Impactos



Programa Internet Brasil

Programa Internet Brasil instituído pela Medida Provisória Nº 1.077 
de 7 de dezembro de 2021.



Projeto Internet Brasil

Estruturar a operação do Programa 
Internet Brasil e promover acesso 
gratuito à internet em banda larga 
móvel para alunos matriculados na 
educação básica da rede pública de 
ensino oriundos de famílias inscritas 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) do Governo 
Federal.

Prova de conceito - CHIP Neutro
Disponibilização de até 10.000 
benefícios (Chips Neutros) 
visando avaliar o uso desta 
tecnologia, bem como suas 
vantagens e desvantagens.

Estruturação do modelo
Disponibilização de até 770.000 
benefícios (Chips Neutros) aos 
alunos de ensino médio, 
utilizando a estrutura e gestão da 
RNP.



Cidades previstas para 
atendimento na PoC:

• Bahia
• Juazeiro

• Paraíba 
• Campina Grande 

• Pernambuco 
• Caruaru e Petrolina

• Rio Grande do Norte 
• Caicó e Mossoró

Estimativa do MCOM é de 100.000* alunos nas escolas destes munícipios, 
sendo que 22.275 possuem família inscrita no CadÚnico.

Compartilhar pacotes de dados 
ao longo do período letivo entre 
os vários percursos pedagógicos 
dos alunos :

• Acesso para o Aluno ;
• Acesso para a família ao 

Governo Digital.

Projeto Internet Brasil



Projeto Internet Brasil - status

DESAFIOS:

• Articulação com as Instituições

• Identificação dos alunos

• Integração:
• Ministério das Comunicações
• Ministério da Educação
• Ministério da Cidadania

• Definição de processos

• Logística de distribuição

• Acompanhamento do uso

• Gestão dos benefícios

• Articulação com o Mercado
• Uso do eSIM Card (“CHIP neutro”)

Iniciar a escalada para 
770 Mil

Release 4 Plataforma

Avaliar os resultados 
da PoC

Release 3 Plataforma

Inicio do projeto

Especificações
Processos 
Requisitos
Legislação

Processo de aquisição
TR1 - eSimCard
TR2 - Estatísticas
TR3 - Pacote de dados
TR4 - Logística

MVP Plataforma
Inicio da PoC

Release 2 Plataforma

Distribuição CHIPs
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