
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL 

BANDA LARGA NAS ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS  

 

METADADOS PRINCIPAIS 

 

a) Título: Escolas Públicas Rurais atendidas por Banda Larga 

b) Descrição: Planilha de acompanhamento das escolas públicas rurais conectas a Internet 

por meio dos Termos de Autorização vinculados ao Edital de Licitação n.º 

004/2012/PVCP/SPV - ANATEL. Os dados disponibilizados possuem as seguintes 

granularidades: nome da prestadora; número INEP; UF; município; descrição da situação; 

tipo de obrigação; velocidade acesso instalada; tecnologia utilizada; nome da escola; tipo 

da escola (municipal; estadual; federal; INTRAGOV; particular; PRODAN); e data da 

ativação;  

c) Etiqueta(s): Anatel; Escolas Rurais; Banda Larga; Internet; 

d) Autor ANATEL: Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e Ampliação 

do Acesso – COUN 

e) E-mail do autor: coun@anatel.gov.br 

f) Mantenedor: Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e Ampliação do 

Acesso – COUN 

g) E-mail do Mantenedor: coun@anatel.gov.br 

 

 

METADADOS CUSTOMIZADOS 

h) Granularidade temporal: municipal; 

i) Periodicidade: trimestral; 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS 

✓ Prestadora: Empresa de telecomunicações incumbida em fornecer conexão à internet para 

escolas rurais. 

✓ Número INEP: Código utilizado pelo INEP para cadastramentos das escolas. Cada escola 

possui seu número específico. 

✓ Município/UF: Município e Unidade da Federação de localização da escola. 

http://www.anatel.gov.br/setorregulado/plano-banda-larga-nas-escolas


✓ Situação: Indica a condição da conexão à internet da escola rural. 

✓ Tipo de Obrigação: Atendimento à Área Rural e Escolas Públicas Rurais, os Termos de 

Autorização vinculados ao Edital de Licitação n.º 004/2012/PVCP/SPV - ANATEL 

✓ Velocidade de Acesso Instalada: Velocidade da conexão do acesso à internet. 

✓ Tecnologia: Indicação da tecnologia de telecomunicações utilizada para o fornecimento 

da conexão à internet para a escola rural. 

✓ Nome da Escola: Nome pelo qual a escola rural é conhecida. 

✓ Tipo da Escola: Indica responsabilidade de gestão da escola rural. 

✓ Data de Ativação: Data em que a conexão à internet foi efetivada na escola rural. 


