
	  

	  

CARTA DE ADESÃO DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT) AO 
CONSORTIUM E-PLANNING 

	  

Brasilia,	  25	  de	  Junho	  2015	  

Ao Secretariado do Consortium e-Planning, 

 

Vimos por meio desta carta solicitar a adesão do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), vinculado ao Ministério da Ciência  Tecnologia e 

Inovação(MCTI), ao Consortium e-Planning. 

O IBICT é uma unidade de pesquisa do MCTI cujos objetivos compreendem a 

realização de projetos e pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a prestação de 

serviços, a capacitação de pessoal e o exercício de outras atividades de apoio a 

organizações públicas e privadas em temas direta ou indiretamente relacionadas com as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

O IBICT tem especial interesse na pesquisa/investigação no sentido de aperfeiçoar o uso 

das TICs para promover o desenvolvimento social e inclusão informacional/social de 

populações menos favorecidas, nomeadamente, populações rurais. Dessa forma, o 

IBICT tem um perfil semelhante a instituições que vêem integrando o Consortium e-

Planning, desde a sua fundação original em 2006 

A inserção do IBICT no referido Consortium proporcionará a possibilidade de 

participações conjuntas em atividades de ensino, extensão e pesquisas com renomadas 

instituições internacionais no âmbito do e-Planning. 

A participação no Consortium tornará possível a elaboração e o desenvolvimento de 

pesquisas e publicações conjuntas, bem como intercâmbios de estudantes e docentes dos 



cursos de Doutorado e Mestrado em e-Planning, entre o IBICT e as instituições do 

Consortium. Pretende-se ainda verificar formas de atividades de extensão relacionadas 

ao planejamento de participação conjunta em eventos e projetos de transferência de 

conhecimento, tais como o mapa da inclusão digital e o corredor digital rural. 

A colaboração entre as renomadas instituições que tem vindo a integrar o Consortium 

vai ajudar a trazer soluções para os desafios sociais brasileiros e vai ajudar a criar uma 

rede de experiências e conhecimentos compartilhados. 

Por fim, cabe reafirmar que o presente termo apenas estabelece a participação do IBICT 

no Consortium e-Planning, a partir da qual poderão ser celebrados protocolos de 

intenção, acordos de cooperação e planos de trabalho conjuntos, nos quais poderão ser 

definidos direitos e obrigações dos partícipes.  

Com s melhores sumprimentos, 

 

Professora Doutora Cecília Leite Oliveira 

Diretora 

INSTITUTO BRASILEIRO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

 


