
Chamada de Propostas para o VII Forum da 
Internet no Brasil
Titulo do workshop

GUIA AGOSTINIANO PARTICIPATIVO DE BOAS ESCOLHAS ONLINE

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

minas_gerais

Setor do/a proponente

setor_empresarial

Estado do/a co-proponente

minas_gerais

Setor do/a co-proponente

setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental 

SILVANA MARCIA VELOSO

Genero do/a palestrante do setor governamental

FEMININO



Estado do/a palestrante do setor governamental

minas_gerais

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

PRODABEL - PBH

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Ex-diretora e atual assessora de Inclusao Digital da Prodabel

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

Carla Caneschi de Sousa

Genero do/a palestrante do setor empresarial

FEMININO

Estado do/a palestrante do setor empresarial

minas_gerais

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

COLEGIO SANTO AGOSTINHO

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Coordenadora de Sistemas de Gestao e Tecnologia da Sociedade Inteligencia e Coracao.



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

Cesar Piva

Genero do/a palestrante do terceiro setor

MASCULINO

Estado do/a palestrante do terceiro setor

minas_gerais

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

FABRICA DO FUTURO

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Gestor cultural da Fabrica do Futuro e do Programa de Cultura e Desenvolvimento Local por 
meio do Polo Audiovisual, Animacao e Midias Digitais. Foi membro do Conselho Nacional de 
Politicas Culturais ? CNPC, do Ministerio da Cultura/2010.

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?

nao

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Frederico Goncalves Guimaraes

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica



MASCULINO

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

minas_gerais

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

FIOCRUZ

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

Possui graduacao em Ciencias Biologicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1994) 
e mestrado em Ciencias da Saude pelo Centro de Pesquisas Rene Rachou - Fiocruz Minas 
(2017). Atualmente e aluno do Doutorado em Ciencias da Saude do Centro de Pesquisas 
Rene Rachou - Fiocruz Minas. Atualmente e professor da Secretaria Municipal de Educacao 
de Belo Horizonte.

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

DEBORA FONSECA REIS, FEMININO, MINAS GERAIS , 
debora.reis@santoagostinho.com.br, COLEGIO SANTO AGOSTINHO, Supervisora do 6 e 7 
anos do Ensino Fundamental, EMPRESARIAL. SIM CONFIRMOU.

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

1. Promover atividades que valorizem o uso etico e seguro da internet, bem como a garantia 
dos direitos humanos no ambiente online envolvendo estudantes, familiares, funcionarios e 
professores. 2. Contribuir com a informacao de estudantes, funcionarios, professores e 
familiares acerca das potencialidades e riscos da internet. 3. Em cada tema proposto 
identificar as seguintes informacoes: o que e, como ocorre, onde ocorre, por que acontece e 
quais dicas e orientacoes para sair da situacao. Temas: 1. A Internet como ambiente online 
publico, 2. Nossos direitos e deveres na internet, 3. Privacidade, 4. Comportamentos nas 
redes sociais, 5. Cyberbullying, 6. Sexting, 7. Aliciamento, 8. Uso excessivo da internet e 9. 
Jogos online. 4. Divulgar a relacao da etica, seguranca e dos direitos humanos na internet. 
5. Contribuir para que os usuarios sejam capazes de identificar possiveis situacoes que 



possam lhe ocorrer em relacao a violacao de seus direitos em ambiente online, bem como 
encontrar as orientacoes, resolucoes mais indicadas, e se preciso ser uma referencia 
disseminadora sobre essas orientacoes para outras pessoas.

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

Esse projeto visa o estudo de materiais, pesquisas e discussoes, promover o uso etico e 
seguro da internet, bem como a garantia dos direitos humanos no ambiente online 
envolvendo estudantes, familiares professores e funcionarios. A ideia central e qualificar as 
escolhas das pessoas em relacao as suas praticas no ambiente online, atraves de uma 
campanha e da elaboracao por parte dos estudantes, de um Guia Participativo Agostiniano 
de Boas Escolhas Online.Nos chama atencao o grande uso da Internet por adolescentes e 
criancas e nos demanda conhecer e discutir esse universo, que vem fazendo parte do 
cotidiano deles e que se constitui, ao mesmo tempo, em um espaco de interacao e 
aprendizagem e em um local onde tambem acontece a discriminacao, o uso de falsas 
informacoes e o risco de violacao de direitos. A Internet contem as contradicoes e 
vulnerabilidades da sociedade. Como evolucao tecnologica, representa acesso a servicos, 
informacoes, relacoes interpessoais, lazer, entretenimento e aprendizagem. Como espaco 
ainda em construcao, representa riscos e desafios pelo baixo conhecimento sobre o seu 
funcionamento para o publico em geral, pelo aparente anonimato de seus usuarios e pela 
velocidade com que os detentores do poder economico e das tecnologias manipulam o seu 
funcionamento.

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

Os/as cinco palestrantes terao 12 minutos cada para apresentar as potencialidades do 
projeto tendo em vista seu enfoque, e tambem problematizar os desafios, compondo os 60 
primeiros minutos. Os/as palestrantes contribuiram nesse tempo para explanar a proposta 
desenvolvida e potencializar as discussoes acerca da responsabilidade dos educadores em 
relacao a inserir e tratar essa questao no ambiente escolar. Os 30 minutos finais serao 
abertos a interlocucao com o publico dando prosseguimento a problematizacao.

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

A audiencia presencial sera fomentada em todo o workshop e em especial nos 30 minutos 
finais, em que sera aberta a discussao do projeto com seus avancos e desafios a serem 
conquistados. A audiencia remota se dara atraves de interacao pelas redes sociais, durante 
todo o workshop pelos adultos envolvidos e pelos estudantes do 6 e 7 anos que compoes o 
GT Boas escolhas na escola.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Contribuir com a insercao da discussao sobre os cuidados nos usos da internet na educacao 
basica, de forma etica, segura e que preserve os direitos humanos no ambiente online. 
Sensibilizar os alunos com o tema, e formar um Grupo de trabalho para dar continuidade e 
vida a essa discussao na comunidade e em escolas publicas.



Nome do/a moderador/a

Igor Ribeiro Avelar

Genero do/a moderador/a

masculinoi

Estado do/a moderador

minas_gerais

Email do/a moderador/a

igor.avelar@santoagostinho.com.br

Organizacao do/a moderador/a

COLEGIO SANTO AGOSTINHO

Mini-biografia do/a moderador/a

Analista de Suporte do Colegio Santo Agostinho

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 

Vinicius Augusto Ribeiro

Genero do/a relator/a

MASCULINO



Estado do/a relator/a

minas_gerais

Email do/a relator/a

vinicius.ribeiro@santoagostinho.com.br

Organizacao do/a relator/a

COLEGIO SANTO AGOSTINHO

Mini-biografia do/a relator

Analista de Suporte do Colegio Santo Agostinho

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


