Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Da inclusao ao empoderamento digital: pelo uso qualificado da tecnologia entre os jovens

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
bahia

Setor do/a proponente
comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental
Cecilia Leite

Genero do/a palestrante do setor governamental
Feminina

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Instituto Brasileiro de Informacoes em Ciencia e Tecnologia (Ibict)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Atual diretora do Instituto Brasileiro de Informacoes em Ciencia e Tecnologia (Ibict). Possui
graduacao em Letras Licenciatura Plena pela Universidade de Brasilia (1977), mestrado em
Ciencias da Informacao pela Universidade de Brasilia (1996) e doutorado em Ciencias da
Informacao pela Universidade de Brasilia (2003). Tem experiencia na area de Ciencia da
Informacao, do uso das novas tecnologias (T

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
Salomao Cunha Lima

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Brasscom - Associacao Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informacao e
Comunicacao

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Coordenador de Comunicacao, Marketing & Relacionamento na Brasscom. Atua ha mais de
oito anos nas areas de Relacoes Institucionais e Internacionais em organizacoes da
iniciativa privada, instituicoes de ensino, entidades de classe e terceiro setor. em
monitoramento, analise e articulacao politica, relacoes institucionais e corporativas, gestao
de projetos e pessoas.

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
Elaine Pinheiro

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
ONG Recode

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
CEO da Recode, organizacao social focada no empoderamento digital (antigo Comite para
Democratizacao da Informatica). E graduada em Comunicacao, com pos-graduacao em
Administracao de Empresas e Gestao de Desempenho, e esta na organizacao desde 2010.
Antes de atuar ao terceiro setor, acumulou experiencia em multinacionais e grandes
empresas nas areas de Educacao Corporativa.

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
Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti

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
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Possui graduacao em Matematica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982),
mestrado e doutorado em Informatica - Universite de Paris XI (Paris-Sud) (1993). Atualmente
e professor do Programa de Engenharia de Producao da COPPE/UFRJ. Coordenador do
Crie (Centro de Referencia em Inteligencia Empresarial), Editor da Revista Inteligencia
Empresarial, Ex-diretor de Tecnologia da Faperj.

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
Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Com o whorshop ?Da inclusao ao empoderamento digital: pelo uso qualificado da tecnologia
entre os jovens? pretende-se, de modo geral, discutir a inclusao da nova geracao brasileira
no ambiente digital como um processo de construcao do sujeito cidadao, ciente dos seus

direitos e deveres, e do sujeito empoderado, de pensamento autonomo, critico e
protagonista da sua vida. Em relacao aos objetivos especificos espera-se: 1) Estimular a
discussao sobre o uso da internet e as novas tecnologias para o impacto social positivo; 2)
Apresentar experiencias de empoderamento de jovens por meio da inclusao digital; 3)
Debater politicas publicas voltadas para a popularizacao do ambiente digital entre jovens nas
escolas e centros comunitarios. Para concretizar esses objetivos propostos, o conteudo do
workshop a ser discutidos pelos palestrantes e o seguinte: 1) Inclusao digital versus
empoderamento digital e seus impactos sociais; 2) Historias de transformacao e superacao
por meio do uso cidadao e empoderado da internet e da tecnologia; 3) Politicas publicas de
inclusao diferenciadas para os jovens; 4) Empresas engajadas em estimular o uso da
tecnologia por jovens. 5) Perspectivas para o cenario brasileiro.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
De acordo com dados (Cetic.br/TIC Kids Online Brasil 2014), 85,9 milhoes de pessoas estao
conectadas a internet no Brasil, o que representa 51% da populacao. Desse total de
conectados, entre criancas e adolescentes, a porcentagem sobe para 77%. Porem, mais
acesso nao significa melhores oportunidades e desenvolvimento social. Sem qualificacao
para estar na rede e compreende-la como agente transformador, nada acontece. A inclusao
precisa ser estimulada a partir do empoderamento do sujeito para a conquista da cidadania
e autonomia. Como o terceiro principio da Governanca da Internet e a universalidade do
ambiente virtual, tendo como premissa que o ?acesso a Internet deve ser universal para que
ela seja um meio para o desenvolvimento social e humano?, de modo a contribuir para a
?construcao de uma sociedade inclusiva e nao discriminatoria em beneficio de todos?, tratar
de inclusao digital baseada no empoderamento dos jovens e essencial para o futuro da
internet e para a transformaccao do Brasil em um pais mais justo, com menos desigualdade
social e mais acesso aos bens publicos, como educacao, saude, moradia, transporte de
qualidade, para todos.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Sera um debate composto por quatro participantes e um moderador. O debate se organizara
em dois blocos, sendo o primeiro um debate orientado por temas e o segundo aberto a
participacao do publico. No primeiro bloco, inicialmente tera uma explanacao orientada por
uma pergunta geradora proposta pelo moderador. Cada participante tera cerca de 7 minutos
para responder. Os dois temas seguintes se organizarao na mesma estrutura: pergunta
geradora e 5 minutos para cada componente explanar suas ideias. No segundo bloco, as
perguntas serao feitas pela plateia e serao direcionadas para os debatedores
especificamente, podendo ser direcionada para mais de um ao mesmo tempo. Neste
momento, os debatedores terao cerca de 3 minutos para responder.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Durante a exibicao do debate, pretendemos fazer uma cobertura ao vivo por meio da
ferramenta ?live? do Facebook, na pagina da ONG Recode. Da mesma forma, teremos uma
pessoa responsavel pela cobertura das principais ideias por meio da rede social Twitter,
incluindo mencoes aos principais parceiros institucionais da iniciativa. Sera criada uma
hashtag fixa com o nome do debate que sera mencionada sempre ao lado da hashtag oficial
do Forum da Internet. Alem destas, serao utilizadas hashtags mais generalizantes a fim de

relacionar o debate com questoes mais amplas que ja possuam hashtags parecidas e
populares na rede. A participacao do publico que acompanhar pelas redes sociais ?
especialmente Facebook e Twitter - sera encorajada no segundo bloco. As perguntas
realizadas pelo publico tambem serao divulgadas, se houver consentimento, na pagina do
Facebook, buscando utilizar o mesmo sistema de hashtags. Fotos serao publicadas
divulgando o evento no momento de sua realizacao.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
A intencao do workshop e que mais pessoas possam conhecer os debates que sao feitos no
ambito da inclusao digital a partir da premissa do empoderamento do sujeito como
transformador da sua realidade social. Espera, assim, que os agentes envolvidos nesse
processo, no caso, os diferentes representantes dos setores convidados, participem e
apresentem as dificuldades, os avancos e os possiveis caminhos a serem seguidos para o
uso qualificado da internet e da tecnologia em geral pelos jovens. Para alem disso, tambem
espera-se mobilizar a juventude para perceberem a importancia do tema e se engajarem em
um uso mais consciente do ambiente virtual.

Nome do/a moderador/a
Carmen Regina de Oliveira Carvalho

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
bahia

Email do/a moderador/a
ccarmencarvalho@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Mini-biografia do/a moderador/a
Doutoranda na Universidade de Santiago de Compostela. Mestrado em Ciencia da

Comunicacao pela Universidade Estadual de Sao Paulo. Professora ha 14 anos do curso de
Jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Responsavel pelo site
de noticias Avoador, responsavel por narrativas longform sobre a cidade de Vitoria da
Conquista. E membro do Nucleo de Pesquisas em Jornalismo.

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
Lalita Kraus

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
kraus.lalita@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a relator
Professora da UFRJ. Pesquisadora do Labespaco IPPUR/UFRJ, membro da Rede de
Politica Publica de Educacao -RPPE e da Rede de Politicas Publicas - RPP. Possui
graduacao em Gestao de Empresa e Marketing - Universita di Bologna (2005), mestrado em
Administracao e Planejamento para o Desenvolvimento - University College of London/UCL
(2010) e mestrado em Desenvolvimento Local e Mercados Internacionais.

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

