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Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura – Academia HackTown 

 

 

COMUNICADO 
 

Petrolina-PE, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Assunto: Adiamento do Início das Aulas Por Tempo Indeterminado 
 

 

Senhores Pais e/ou responsáveis, 

 

  

Em 2017, a Academia HackTown fechou uma parceria com o Ministério da Educação (MEC), 
através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) para garantir que crianças 
e jovens, preferencialmente, de escolas públicas, através de cursos de formação inicial e 
continuada, fossem inseridos no ensino de computação e consequentemente promovesse a 
inclusão digital. 

Foi acordado que durante três anos o projeto receberia o apoio financeiro através do Termo de 
Execução Descentralizado de nº 5548 para a realização das atividades. Assim, nos anos de 2017 
e 2018, foram feitos os repasses financeiros que possibilitaram a aquisição de materiais 
permanentes como computadores, impressoras, filmadoras, mobiliário, entre outros. Além de 
materiais de consumo como kits de robótica LEGO e Arduíno, fardamento, entre outros, bem 
como o pagamento de bolsas para alunos dos cursos de graduação e Técnico em Informática 
nos campi Floresta, Petrolina e Salgueiro do IF Sertão-PE. 

Como contra partida, o projeto assumiu o compromisso de transferência de tecnologia e 
garantia da ampliação do atendimento de crianças e jovens. Em resposta, nos anos de 2017 e 
2018, somados os campi Petrolina, Salgueiro e Floresta, atendemos a 1258 crianças e jovens. 
Nesse período, ofertamos 18 cursos, concebidos e pautados na premissa do aprender com 
significado e com uso de uma metodologia lúdica e divertida. Este ano estão previstos o 
atendimento de 700 crianças e jovens. 

Infelizmente, até o presente momento, não houve o repasse financeiro por parte da SETEC para 
a manutenção do projeto em 2019, por isso, faz-se necessário o adiamento por tempo 
indeterminado do início das aulas. Acreditamos que está situação é passageira e que, em breve, 
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vamos retornar com nossas atividades, pois a nossa Reitora em conjunto com as pró-reitorias 
de Extensão e Orçamento e Administração estão empenhados nas negociações.  

Contamos com a compreensão de todos e assim que finalizarmos as negociações com a SETEC 
iniciaremos as aulas da Academia HackTown. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo - Academia HackTown  

Escola de Programação em Jogos e Robótica 

Portaria Nº 17 PROEXT de 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Fábio Cristiano Souza Oliveira 

Siape 3701224 

Coordenador Geral da Academia HackTown  

Portaria Nº 12 PROEXT de 17 de julho de 2017. 
 


