Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Educacao e cibercultura: desafios e potencialidades da internet na educacao

Formato do workshop
painel

Estado do/a proponente
bahia

Setor do/a proponente
comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental
Representacao do MEC

Genero do/a palestrante do setor governamental
nao tem

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
MEC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Como e uma sugestao para indicacao por parte do MEC nao tenho que escrever a biografia

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 do setor empresarial
sugestao de alguem da Fundacao Leman

Genero do/a palestrante do setor empresarial
nao temos

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
nao temos anida

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Como e uma sugestao para indicacao por parte do setor nao temos como escrever a
biografia

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 do terceiro setor
Marcelo Saldanha

Genero do/a palestrante do terceiro setor
masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Instituto Bem Estar Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Presidente do Instituto Bem Estar Brasil, ativista digital em defesa do acesso a internet como
direito universal. Experiencia com conexao de provedores comunitarios. Ativista nos
movimento Marco Civil Ja, Campanha Banda Larga e um Direito Seu!, Coalizao Direitos na
Rede, Movimentos de Redes Livres e Movimento de Espectro Livre.

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
Edmea Santos

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
UERJ

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Pedagoga pela UCSAL, mestre e doutorada em Educacao pela UFBA. Professora da
Faculdade de Educacao da UERJ. Atua no PROPED - Programa de Pos-Graduacao em
Educacao. Membro do Laboratorio de Imagem da UERJ.

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

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Karina Menezes, feminino, Bahia, kaikamenezes@gmail.com, Raul Hacker Clube, Terceiro
Setor, Confirmado Andrea Lapa, feminino, Santa Catarina, decalapa@gmail.com, UFSC,
Academico, Confirmado Representacao do Ministerio da Cultura

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O painel busca discutir - os desafios politicos e conceituais da educacao contemporanea no
contexto da cibercultura - experiencias de educacao - formal e nao-formal - com uso
intensivo de tecnologias digitais em rede - os atuais planos de banda larga para a educacao
e quais os desafios em termos de infraestrutura, modelo de gestao e conectividade abordagens transversais das politicas setoriais na busca da construcao colaborativa e
compartilhada desta infraestrutura para a educacao - modelos de gestao multissetorial
atraves do ordenamento destas iniciativas atraves de leis a nivel federal e municipal,
colocando diretrizes de politicas de Estado aos programas PNBL e Cidades Digitais como
pecas chaves para a universalizacao do acesso como direito fundamental.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
A presenca da internet na sociedade se da de forma intensa devendo a mesma ser
considera um direito humano fundamental. O sistema educacional, especialmente o publico,
precisa incorporar a internet e junto com ela todas as tecnologias digitais de tal forma a
possibilitar que os estudantes e os professores possam assumir um papel protagonista nos
processos de constituicao dos sujeitos/cidadaos. As redes digitais tem modificado o cenario
planetario, instituindo a cibercultura, que articula de forma intensa, atraves das redes de
comunicacao, os diversos locais, tempos, saberes e conhecimentos. Os dados sobre a
conectividade das escolas demonstram uma precariedade muito grande nao possibilitando o
seu pleno uso na educacao. A definicao mais usual de banda larga nao esta associada
necessariamente a velocidade fixa de conexao, mas sim aquela que possibilita cada um
fazer com conforto o que deseja. Qual e a velocidade de conexao minima para as escolas
nos dias de hoje? Como enfrentar o desafio de conectar escolas afastadas dos grandes
centros urbanos?

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Cada um dos painelista tera 10 minutos para sua apresentacao inicial analisando
basicamente a situacao no setor e possibilidades futuras A partir dessa rodada, todos os
presentes poderao fazer uso da palavra por 3 minutos. So ao fim de todas as intervencoes,
que os painelistas terao mais 5 minutos para fechar. O relator tera 5 minutos para a sua
sintese

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Teremos um(a) relatora(a) para redes sociais que funcionara tambem com mobilizador(a) da
participacao online. Sera feita uma relatoria especifica que devera ser sistematizada ao final
em 5 minutos. E desejavel que as mensagens nas redes possam estar sendo projetadas
para todos(as) em tempo real.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Principios para um plano de banda larga para a educacao Proposta para a utilizacao dos
recursos do FUST e outros Elementos para uma politica publica para o campo da educacao
na cibercultura Politicas de inclusao digital

Nome do/a moderador/a
Nelson De Luca Pretto

Genero do/a moderador/a

masculino

Estado do/a moderador
bahia

Email do/a moderador/a
nelson@pretto.pro.br

Organizacao do/a moderador/a
UFBA

Mini-biografia do/a moderador/a
Professor e ativista da Faculdade de Educacao da UFBA. Doutor em Comunicacao pela
USP(1994), Mestre em Educacao (1985), ambos pela UFBA. Bolsista do CNPq. ExSecretario Regional (2011/2015) e atual Conselheiro da SBPC - Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciencia Bahia. Membro da Academia de Ciencias da Bahia

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
Daniel Silva Pinheiro

Genero do/a relator/a
masculino

Estado do/a relator/a

bahia

Email do/a relator/a
dspinheiro.edu@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Prefeitura de Mata de Sao Joao

Mini-biografia do/a relator
Professor da rede municipal de Mata de Sao Joao. Doutorando em Educacao pela
Universidade Federal da Bahia. Pedagogo pela UFBA (2011).

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

