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Chamada de Propostas para o VIII Fórum da Internet no
Brasil
Título do workshop
Violações invisíveis: acessibilidade e dilemas da inclusão na Internet brasileira

Formato do workshop
painel

Outro

Este workshop é proposto pela entidade a qual faço parte?
sim

Nome do/a proponente
Espiral Interativa

Nome do responsável pelo workshop
Simone Freire

Estado do/a proponente
sp

Organização do/a proponente
Espiral Interativa

Setor do/a proponente
setor_empresarial

Nome do/a co-proponente

Estado do/a co-proponente

Organização do/a co-proponente

Setor do/a co-proponente

Resumo do workshop
Por meio de uma apresentação introdutória sobre o que é acessibilidade digital e sua importância na vida de 45 milhões de brasileiros
com algum tipo de deficiência, pretendemos promover um debate baseado em fatos e dados sobre a situação atual das páginas Web
no Brasil, as principais barreiras encontradas por este público para se informar, consumir e se divertir online, bem como os desafios e
oportunidades enfrentados neste universo da inclusão digital.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteúdos que serão discutidos
A partir deste painel, esperamos: - Discutir os dilemas e dificuldades para termos uma internet realmente inclusiva e como podemos
resolvê-los unindo Governos, sociedade civil e iniciativa privada; - Sensibilizar os participantes para a importância da acessibilidade
digital na vida das pessoas, principalmente as que possuem com algum tipo de deficiência; - Apresentar os conceitos de experiência
de navegação das pessoas com deficiência, com depoimento pessoal de um dos integrantes do painel (cego); - Abordar as
oportunidades que surgem a partir da adoção de uma comunicação inclusiva e acessível nas plataformas digitais, como a expansão
de mercado para um público que deseja consumir, mas encontra barreiras nas páginas; - Pontuar infrações legais que os sites
brasileiros estão cometendo ao não adequar suas páginas para a navegação deste público (Lei Brasileira de Inclusão, Decreto do
Comércio Eletrônico, Lei do Consumidor, entre outras).

Forneça uma justificativa sobre a relevância do tema para a Governança da Internet
Para que a internet seja realmente acessível a qualquer cidadão, incluindo as mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, é
necessário que Governos, sociedade civil e iniciativa privada se unam para nada mais daqui em diante seja publicado na web sem
acessibilidade. Mas para que isso aconteça, cada setor precisa conhecer os princípios e as melhores práticas da acessibilidade digital,
pois só assim conseguirão atuar conforme a lei (LBI - Lei Nº 13.146) e respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros. É necessário que
se crie um processo contínuo de sensibilização, educação e capacitação que deve ser feito simultaneamente por representantes dos
três setores. Sabemos que há muitos entraves em cada uma dessas áreas, mas acreditamos que o debate multissetorial poderá
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acender uma luz no caminho a ser percorrido para a solução deste problema. Hoje existem os princípios, normas, regras e leis que
visam garantir a acessibilidade na web, mas sabemos que isso não está sendo suficiente para gerar a transformação, pois Governos,
sociedade civil e iniciativa privada não estão trabalhando em sinergia.

Descreva como você pretende estruturar a participação das/os palestrantes no workshop
Nossa sugestão de agenda para debate seria: 1. Apresentação de sensibilização (vídeo + PPT) > 20 minutos; 2. Breve fala de cada
integrante do debate (quatro representantes) de até cinco minutos cada: apresentação pessoal e desafios endereçados na temática >
20 minutos; 3. Debate moderado, com perguntas enviadas pelas redes sociais, pela plateia e vídeos de pessoas com deficiência e
profissionais envolvidos com a temática > 45 minutos; 4. Encerramento (palavras finais) > 5 minutos.

Descreva de que forma você espera envolver a audiência presencial e remota
Faremos uma campanha de divulgação nas redes sociais e sites de organizações parceiras, com uso de hashtags específicas para o
evento e o debate. Gravaremos vídeos depoimentos de pessoas com deficiência (e suas experiências de navegação nos sites
brasileiros) e especialistas para exibição durante o debate. Durante a apresentação, incentivaremos a plateia a compartilhar insights
em suas redes sociais, e contaremos com uma equipe de voluntários previamente mobilizada para fazer uma cobertura live em suas
redes sociais. Criaremos ainda um evento específico em nossa página no Facebook para receber a interação do público (perguntas ao
vivo pelos comentários), bem como impulsionaremos posts para garantir que a nossa base de fãs acompanhe e participe do evento
online.

Descreva os resultados pretendidos com a realização deste workshop
Como resultado do painel pretendemos ampliar consideravelmente a consciência e conhecimento das pessoas e das organizações
sobre o impacto negativo que a falta de acessibilidade na web gera na sociedade, especialmente para as pessoas com deficiência. Um
dos principais impactos é o agravamento da exclusão destas pessoas, pois são praticamente impedidas de terem acesso pleno - e de
forma independente - a todos os recursos e informações que hoje são disponibilizadas na web brasileira devido às barreiras de acesso.
Esperamos também ampliar o debate sobre como os diversos órgãos públicos e secretarias poderiam trabalhar de forma alinhada
para que se garanta a acessibilidade dos sites de governo e de toda sua cadeira, pois assim acreditamos que será possível impactar
sensivelmente todos os setores da economia. Por fim, pretendemos também levantar a discussão sobre como poderia se fazer
cumprir de fato a Lei Brasileira de Inclusão, especialmente o artigo 63.

Relação com os Príncipios para a Gonvernança e Uso da Internet no Brasil
Universalidade

Relação com os outros temas
Inclusão digital e assessibilidade

Relação com os outros temas
Pessoas com deficiência

Relação com os outros temas
Questões legais e regulatórias

Outro

Nome do/a palestrante do setor governamental
Fabíola Calixto

Estado do/a palestrante do setor governamental
sp

Organização do/a palestrante do setor governamental
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de SP

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Mestranda em Administração de Negócios (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduanda em educação inclusiva pelo Instituto
Federal de São Paulo, graduada em Engenharia de Computação pela Universidade São Francisco (2012). Mais de 12 anos de
experiência em tecnologia digital e inovação tecnológica. Membro do GT de Acessibilidade na Web do W3C e Assessora de Tecnologia
na SMPCD de SP.

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Simone Freire

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp
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Organização do/a palestrante do setor empresarial
Espiral Interativa

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
CEO da Espiral Interativa, agência digital focada em acessibilidade e projetos sociais. Idealizadora do Movimento Web para Todos, que
reúne mais de 20 organizações pela construção de uma web inclusiva. Graduada em Comunicação Social, com especialização em
Sustentabilidade, integrou boards da Abradi e Enactus. É membro do GT de Acessibilidade na Web do W3C. Foi eleita uma 10000
Women Goldman Sachs.

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Beto Pereira

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organização do/a palestrante do terceiro setor
Organização Nacional de Cegos do Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Vice-presidente da ONCB - Organização Nacional de Cegos do Brasil e membro da presidência ampliada do CONADE - Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele também é Consultor em Acessibilidade e Inclusão na LARAMARA - Associação
Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual.

Nome do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Lucinéa Villela

Estado do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
sp

Organização do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
UNESP Bauru

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Graduada em Letras com Bacharelado em Tradução pela UNESP, mestrado em Linguística Aplicada pela UNICAMP, doutorado em
Comunicação e Semiótica pela PUC e Pós Doutorado em Tradução Audiovisual pela Universidade Autònoma de Barcelona. Suas
pesquisas recentes estão focadas em Tradução Audiovisual e recursos de acessibilidade sensorial: audiodescrição e legendagem.

Indique abaixo se o workshop proposto terá outros/as palestrantes além dos/as citados/as acima
Bárbara Prado Simão Feminino, São Paulo, barbara.simao@idec.org.br, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Confirmada
Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo. Fez intercâmbio na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Foi bolsista do
Programa de Educação Tutorial-Sociologia Jurídica, do Ministério da Educação, e do Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação, da
USP. Participou da 4ª Escola de Governança da Internet, promovida pelo CGI.br. É pesquisadora em telecomunicações e direitos
digitais no IDEC.

Nome do/a moderador/a
Suzeli Rodrigues Damaceno

Estado do/a moderador
sp

Organização do/a moderador/a
Movimento Web para Todos

Mini-biografia do/a moderador/a
Coordenadora do Movimento Web para Todos, que mobiliza organizações, profissionais e pessoas com deficiência por meio de
oficinas, debates, estudos e outras ações em prol da acessibilidade digital. Especialista em inovação colaborativa, é graduada em
Jornalismo, com especialização em Marketing; Administração da Comunicação com o Mercado e Administração de Organizações do
Terceiro Setor.

Nome do/a relator/a
Elsa Villon
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Estado do/a relator/a
sp

Organização do/a relator/a
Espiral Interativa

Mini-biografia do/a relator
Formada em Jornalismo e Cine/TV, atua na área há 10 anos, com jornalismo digital e mídias sociais. Trabalha na equipe da Espiral
desde 2016, como Analista de Comunicação, com foco em acessibilidade de conteúdo digital. Atualmente, cursa Mídia, Informação e
Cultura no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação na Universidade de São Paulo (USP).

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intenção de participar dessa
atividade no VIII Fórum da Internet no Brasil?
sim


