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Conhecimento online como bem comum: recursos educacionais abertos

Formato do workshop

outro

Estado do/a proponente

sp

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

sp

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Aureliano Vogado Rodrigues Junior

Genero do/a palestrante do setor governamental

masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Open Government Partnership Brasil - Ministerio da Transparencia

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Coordenador-geral de governo aberto e transparencia no Ministerio da Transparencia, 
responsavel pelo acompanhamento do Compromisso #6 sobre Recursos Educacionais 
Digitais do 3 Plano de Acao de Governo Aberto

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Ricardo Ferrer

Genero do/a palestrante do setor empresarial

masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Omnicom Solucoes Empresariais

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Designer grafico e criador de jogos para desenvolvimento pessoal e organizacional, como o 



Jogo do Heroi, licenciado em Creative Commons e pesquisador e consultor de assuntos 
relacionados a consciencia, arte e cultura. Formado em propaganda e marketing pela ESPM-
SP, APG ? Amana-Key e Mitos, Simbolos e Arquetipos do Instituto Sedes Sapientae-SP.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Debora Sebriam

Genero do/a palestrante do terceiro setor

feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Instituto Educadigital

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Educadora, mestre em Engenharia de Midias para a Educacao pela Universidade Tecnica 
de Lisboa, Universite de Poitiers e Universidad Nacional de Educacion a Distancia ? Madri. 
Atua com integracao de tecnologias ao curriculo, tecnologias e formacao de professores, 
inovacao pedagogica.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica



Sergio Branco

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

IBMEC

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro ? UERJ. 
Pos-graduado em cinema documentario pela FGV-Rio e em Propriedade Intelectual pela 
PUC-Rio. Diretor do Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio de Janeiro.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Marinelli Meyer, Feminino, Parana, mmarineli@ufpr.br, Comunidade Cientifica - nao 
confirmado Marlucia Amaral, Feminino, Brasilia, marluciaamaral@mec.gov.br , MEC, 
Governamental - nao confirmado Tatiane Trinca, Feminino, Brasilia, 
tatiane.pacanaro@capes.gov.br , CAPES, Governamental - nao confirmado Ana Mortara, 
Feminino, Sao Paulo, ana@cerejaeditora.com.br , Editora Cereja, Empresa - confirmado 
Fernanda Campagnucci, Sao Paulo, ana@cerejaeditora.com.br , SME-SP, Governamental - 
nao confirmado Pedro Markun, Masculino, Sao Paulo, ana@cerejaeditora.com.br , 
LabHacker, ONG - confirmado

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

O ano de 2017 foi intitulado ?Year of Open? (Ano da Abertura), marco de uma serie de 



documentos e recomendacoes que foram lancados nos ultimos cinco anos, como as 
declarac?o?es UNESCO de Paris 2012 e Qindao 2015 que orientam os governos dos 
pai?ses a promover o uso de licencas abertas para recursos educacionais adquiridos com 
fundos pu?blicos. No mes de setembro, a UNESCO tera realizado o 2 Congresso Mundial de 
REA, na Eslovenia, comreunir lideres e estadistas do mundo todo, posicionando REA como 
um dos pilares para uma Educac?a?o de Qualidade, prevista no Objetivo 4 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustenta?vel Organizacao das Nacoes Unidas ? ONU. Vamos reunir um 
grupo de diferentes perfis, representando diferentes setores, mas com uma visao em comum 
relacionada ao conhecimento como bem comum, analisando como novos modelos de 
gestao do Direito Autoral podem favorecer a equidade e a qualidade da educacao como um 
direito humano. De que forma esse tema vem sendo debatido no mundo e quais os impactos 
na politica publica brasileira. Lancaremos o GUIA REA para Gestores, uma publicacao 
financiada pelo CGI.br voltada para gestores publicos, mas que pode apoiar tambem para 
gestores empresariais e de instituicoes do 3o setor.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

Acesso ao conhecimento online de forma livre, aberta e democratica e, ao mesmo tempo, 
incentivando a producao e o compartilhamento de materiais e recursos, favorecendo a ideia 
de conhecimento como bem comum, tendo a internet como elemento-chave para esse 
cenario acontecer. O uso de licencas abertas favorecem a permanente construcao e 
disponibilizacao do conhecimento para toda a sociedade.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

Faremos uma breve explicacao sobre o tema Recursos Educacionais Abertos e a relevancia 
disso no contexto da cultura digital, considerando o que teremos observado no 2nd 
Congresso Mundial de setembro na Eslovenia. Em seguida, apresentaremos o processo de 
cocriacao do Guia, que contou com um comite editorial, permitindo que cada palestrante 
faca comentarios sobre a abordagem de diferentes capitulos que o Guia traz. O debate sera 
focado nos avancos mais recentes em relacao ao tema REA no Brasil e no mundo e tambem 
nas perspectivas futuras para a consolidacao de REA como politica publica de educacao no 
Brasil

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

Edicao e atualizacao das redes sociais por meio de hastags, recebimento de perguntas 
online que possam ser enviadas, roda de conversa com o publico presente para 
esclarecimento de duvidas, levantamento de reflexoes, dentre outros assuntos que surgirem 
durante a conversa. Usaremos elementos da abordagem do Design Thinking para que 
possamos colaborativamente organizar uma sintese das principais reflexoes que surgirem.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Disseminar o Guia REA que tera versao impressa e tambem online, incentivar os 
participantes a apoiarem o movimento, colaborando para a disseminacao do tema, em 
especial considerando que 2018 teremos um ano de eleicao, como e possivel observar e 



analisar criticamente as propostas que virao para a educacao dos futuros candidatos, 
relacionar com o Plano Nacional de Educacao, que ja contempla REA nas metas 5 e 7.

Nome do/a moderador/a

Bruna Nunes

Genero do/a moderador/a

feminino

Estado do/a moderador

rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a

bruna@educadigital.org.br

Organizacao do/a moderador/a

Instituto Educadigital

Mini-biografia do/a moderador/a

Comunicadora e educadora, e mestre em Ciencias Sociais e doutora em Estudos 
Internacionais e Interculturais pela Universidad de Deusto (Espanha). E fellow da Syllf 
Foundation for Young Leaders, cujo grant permitiu o desenvolvimento de um projeto de 
educomunicacao com jovens imigrantes premiado pela Erasmus Academic Network 
Children's Identity and Citizenship in Europe.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a 



Patricia Nogueira

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a

rio_de_janeiro

Email do/a relator/a

patricia.nogueira.71@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

UERJ

Mini-biografia do/a relator

Coordenadora do nucleo de extensao e cultura da Engenharia de Producao da UERJ

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim


