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Senhores (as) Diretores (as) e Professores (as) Coordenadores (as),  
  

Divulgamos o concurso que trata da “Criação de projetos e conteúdos 
que ajudem a tornar a internet um lugar com mais diálogo e respeito 

à diversidade” promovido pela Saferlab. 

 O objetivo do concurso é que os participantes aprendam coisas que 
serão úteis para criar projetos relevantes: direitos humanos na 

internet, técnicas práticas de narrativas e produção de conteúdo 
online. 

Com uma formação de quatro meses, online e presencial, e prêmios 
em dinheiro, a intenção é incentivar participantes a qualificarem o 

debate na prática, criando narrativas alternativas e bons exemplos de 
valorização da diversidade e respeito aos Direitos Humanos.  

Justificativa: 
Nos últimos anos, tem aumentado de maneira preocupante a 

disseminação do discurso de ódio na internet. E esse tipo de conteúdo 
tem sido naturalizado no debate público. Só na SaferNet, já recebemos 

2.036.411 denúncias envolvendo discurso de ódio na internet. O mais 
comum deles, que corresponde a um quarto dos conteúdos 

denunciados, é o racismo. 

O foco é o debate público, ajudando a qualificar as discussões, 
estimular o diálogo e apoiar que jovens de grupos mais propensos a 

sofrerem ataques online se empoderem para que eles assumam uma 
posição de protagonismo.  

A empresa Saferlab, através do concurso, busca investir no potencial 
criativo e transformador de adolescentes e jovens para que, a partir 

das novas tecnologias, mudem normas sociais e políticas, rompendo 
um ciclo de conformismo e desigualdade.  

Público Alvo:  
 − Grupos de adolescentes e jovens, usuários de Internet, entre 16 e 

25 anos;  
− Prioritariamente pertencentes aos grupos que costumam ser alvos 

mais frequentes de discriminação online, como pessoas de matriz 
indígena, afrodescendentes, mulheres e pessoas LGBT; 



 − Que se identifiquem com a causa da diversidade e tenham 
engajamento social; 

− Tenham algum talento, habilidade ou queiram muito aprender a 

produzir conteúdo na Internet (redação, ilustração, design, produção 
audiovisual, programação, inteligência de dados etc). 

 
Equipe:  Grupos com no mínimo 3 participantes e máximo de 5. 

 
Fase Escola: 

- Indicar um professor responsável para trabalhar o tema (o professor 
necessita ter afinidade com temas transversais); 

- Divulgar o concurso e cadastrar os alunos que se interessarem e 
atenderem aos requisitados solicitados no regulamento.  

Inscrições: 
Deverão ser realizadas até o dia 01/03/2018 

Pelo link   http://www.safernet.org.br/site/saferlab/inscricao 
 

Observações: 

- A Escola será responsável por encaminhar via e-mail a 
quantidade de alunos inscritos no concurso, favor colocar o 

nome da escola e a quantidade de inscritos;  
E-mail para envio da quantidade de alunos inscritos: 

educatec@derpiracicaba.com.br; 
- Ao término da sua inscrição, enviar os dados solicitados no 

item acima; 
 

- Não é necessário que o professor tenha conhecimento de 
tecnologia; 

 
- É necessário que a equipe escolar apenas faça a divulgação e 

sejam entusiastas, pois é uma grande oportunidade para os 
alunos que desejam  engajamento no meio das mídias sociais. 

 

Maiores informações constam no regulamento do concurso: 
http://saferlab.org.br/regulamento.pdf 

Segue páginas para informações adicionais:  
http://saferlab.org.br/regulamento.pdf   

http://www.safernet.org.br/site/sid2018/ao-vivo 
  

                                                                            Atenciosamente, 
                                          Katiuscia Paula Leonel– PCNP Tecnologia 

 
 

                                                                                      De acordo 
  

 
                                                                 Fábio Augusto Negreiros 

                                                           Dirigente Regional de Ensino 
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