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Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é uma 

autarquia especial criada pela Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT) - Lei 9.472, de 16 de julho de 1997.

www.anatel.gov.br

Missão

A missão da Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações do País 

de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infra-estrutura de 

telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, 

diversificados e a preços justos, em todo o território nacional.

Vídeo Anatel http://www.youtube.com/watch?v=-



A União Internacional de Telecomunicações (UIT) é o 
organismo especializado das Nacões Unidas para as 
tecnologias da informacão e comunicação – TIC

Visão 
Comprometida para conectar o mundo

Baseada no princípio da cooperacão internacional entre os governos (Estados 

Membros) e o setor privado (Membros de Setor, Associados e Instituições 

Acadêmicas), a UIT é o primeiro foro mundial no qual as partes colaboram para 

obter consenso sobre uma ampla gama de questões que afetam a futura 

orientação da industria de TICs. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx



NA UNIÃO EUROPEIA 

• Cerca de 7 milhões de pessoas trabalham no setor das TICs.

• Apenas 30% são mulheres. 

• As mulheres estão pouco representadas em todos os níveis desse setor. 

• Esse setor cresce rapidamente - cerca de 120.000 novos postos de trabalho a 

cada ano. 

• Na área de TICs, em 2015 pode haver uma falta de 900 000 trabalhadores 

qualificados. (enquanto se prevê aumento do desemprego, de maneira geral)

• Conclusão:  não faltarão postos de trabalho em TICs e, se as mulheres se 

sentirem motivadas a desenvolver carreiras nas TICs, não terão dificuldade de 

encontrar trabalho.

• Hoje, de cada 1000 mulheres graduadas, apenas 29 detém essa graduação em 

TICs (comparando-se com 95 homens), e apenas 4 passam a trabalhar 

diretamente com TICs. 

• Uma forma de reverter esta tendência é incentivar os jovens, e em especial as 

mulheres, para assumir uma carreira relacionada com as TICs.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/bringing-more-women-eu-digital-sector-would-bring-
%E2%82%AC9-billion-annual-gdp-boost
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-905_pt.htm



NO BRASIL

Estudo revela demanda crescente por profissionais de tecnologia no Brasil, 
mas há falta de mão de obra qualificada

Grandes Eventos – Copa do Mundo e Olimpíadas - Oportunidades em TI 

devem crescer com os grandes eventos no país 

• falta de 117.200 profissionais especializados em redes e conectividade em 

2015

• aumento dos investimentos em TI por parte das empresas e do governo no 

período de 2014 e 2016

• Expectativa de crescimento do mercado de TI, a uma taxa de 12% entre 

2011 a 2015 no Brasil.

http://globalnewsroom.cisco.com/pt/br/release/Estudo-revela-demanda-crescente-por-
profissionais-de-tecnologia-no-Brasil-mas-h%C3%A1-falta-1688801



Alguns cursos na Área de TICs e Comunicação

Graduação
• Sistemas de Informação
• Ciência da Computação
• Engenharia da Computação
• Engenharia de Redes de Comunicação
• Engenharia de Telecomunicações
• Engenharia Eletrônica

Curso Superior Tecnológico 
• Análise de Sistemas
• Rede de Computadores
• Segurança da Informação
• Gestão de Tecnologia da informação
• Banco de Dados
• Jogos digitais
• Sistemas para internet
• Produção Multimídia

Curso Técnico (ETB - escola técnica de Brasília)
• Técnico em informática
• Técnico em telecomunicações



Portal das Meninas nas TICs
Ampliando horizontes e mudando atitudes

Portal do Girls in ICT Day
http://girlsinict.org/es

Vídeo 
http://girlsinict.org/resources/270/girls-ict-day-2014-promotional-video-spanish

Página do Girls in ICT Day no Facebook:
https://www.facebook.com/#!/events/261028464066900/?fref=ts

Twitter: #GirlsinICT

Portal Mulheres na Tecnologia
http://mulheresnatecnologia.org/




