
 

 

 
RELATÓRIO GERAL 2019 

 
  

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório Geral de Atividades do 

Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana (IT&DH) – 2019. 

Foi um ano profícuo, conforme demonstrado a seguir. Estima-se que houve 

11.576 (onze mil quinhentos e setenta e seis) pessoas beneficiadas com as ações 

desenvolvidas mas, sem sobra de dúvida, esse número foi significativamente superior, 

ao se considerar as repercussões dos conteúdos apresentados, discutidos e 

assimilados pelos participantes em seus respectivos círculos de família, escola, 

trabalho e amigos. Acrescido a isso, há de se observar que várias ações de impacto e 

conscientização foram realizadas, inclusive, em logradouros públicos. 

O número de instituições parceiras gira em torno de 44 (quarenta e quatro), 

evidenciando a importância de se trabalhar em rede. 

O I-T&DH está cumprindo a sua missão de “promover a educação digital de 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para o uso ético, responsável, 

saudável e seguro das tecnologias de informação e comunicação” e rompeu as 

fronteiras geográficas de Curitiba – onde está sediado –, do Paraná e já é conhecido 

nacional e internacionalmente. Para a alegria de seus integrantes, ultrapassou a sua 

própria visão de se tornar “uma organização de excelência na educação digital 

consciente, com abrangência nacional até 2025”. 

Boa leitura a todos. 

 

Eis o detalhamento das ações e mobilizações. Dados quantitativos ao final do 

Relatório. 

 

Em 05 de fevereiro de 2019, Dia Internacional da Internet Segura, o Instituto 

Tecnologia e Dignidade Humana (I-T&DH) promoveu o Workshop “Segurança da 

Criança e do Adolescente na Era Digital”, realizado no Vale do Pinhão, em 

Curitiba/PR. Contou com a brilhante participação do Dr. Flúvio Garcia, Delegado da 

Polícia Federal – lotado no Estado do Paraná –, Conselheiro Consultivo do I-T&DH.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dr. Flúvio abordou temas relacionados aos cibercrimes com sensibilidade e 

convocou as famílias, escolas e demais componentes da rede de proteção para que 

atentem urgentemente ao cuidado das crianças e dos adolescentes e que deem a eles 

a devida atenção, fundamentando o seu apelo à brilhante revelação de Aristóteles: “A 

natureza tem horror ao vácuo”! O vácuo existente na vida da criança e do adolescente, 

enquanto carência de afeto, atenção, amor, aconchego, companhia tem sido ocupado 

por muitas outras coisas, aumentando a sua vulnerabilidade ao uso desordenado de 

tecnologias de informação e comunicação, e a outros males, como o uso drogas 

químicas psicoativas e outras afrontas que conduzem à desumanização da infância e 

da adolescência. Eis a maior preocupação apontada pelo Dr. Flúvio durante o 

Workshop. 

Esse pronunciamento sensível, provindo de um profissional especializado da 

área de Segurança Pública aumentou a nossa responsabilidade de fortalecer a 

educação e mobilização para uma sociedade digital consciente! 

Em seguida ao Workshop, procedeu-se à revisão e validação do PL que foi, 

posteriormente, encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP), 

que tem por objeto a Proteção das Crianças e dos Adolescentes na ERA Digital. 

O evento contou com 36 participantes, representantes da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), Federação de Amor Exigente –Grupo Curitiba I, Centro 

Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil), Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Secretaria de Estado da 



 

Educação do Paraná (SEED/PR), Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC/PR), Instituto GRPCOM, Agência Curitiba, Igreja Templo das Águias, Colégio 

Estadual do Paraná (CEP), Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME), 

Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí - Escola-Lar (AASEC – 

Escola Lar). 

Este foi o primeiro pré-evento 2019 do IV Seminário Internacional do Uso de 

Tecnologia de Informação e Comunicação por Crianças, Adolescentes, Jovens e 

Adultos da Rede ESSE Mundo Digital – IV Seminário Nacional de Tecnologia e 

Dignidade Humana, cuja realização foi prevista para os dias 14 a 16 de maio 2019, no 

UniBrasil, em Curitiba/PR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

 

 

 



 

Ainda em fevereiro de 2019, o I-T&DH foi aprovado com conceito A no 

processo de Certificação do "Selo Doar" – que atesta a adequação de Organizações 

Sociais ao Padrão de Gestão e Transparência do Terceiro Setor. Esta Certificação é 

mérito de todos os voluntários e colaboradores dos processos de educação digital 

consciente promovidos.  

 

Em 28 de fevereiro de 2019 – Dia Internacional da Prevenção a Lesão por 

Esforço Repetitivo –, foi realizado o Workshop “Ergonomia Física e as Tecnologias 

Digitais”, no UniBrasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A moderadora do Workshop foi a Doutoranda em Educação, Mestre em 

Educação Física, Vania Lucia Girardi, Conselheira Técnica do I-T&DH na área de 

saúde física, que contou com a participação de acadêmicos e profissionais das áreas 

de Educação Física e de Fisioterapia. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em 14 de março de 2019, o I-TD&H promoveu o Workshop “A Mulher no 

Mundo Virtual: Comportamento Online, (in)Segurança na Rede, Violência Virtual”, no 

Vale do Pinhão, em Curitiba/PR, cujas palestrantes foram a psicóloga Roseane 

Bernartt, Conselheira Técnica do I-T&DH na área de saúde mental e a Perita da 

Polícia Científica Sandra Baltazar, que contextualizaram as vulnerabilidades que 

vitimizam mulheres e meninas no mundo virtual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contou com a participação de representantes das seguintes instituições: 

UniBrasil, Universidade Positivo (UP), UTFPR, UTP, Centro Universitário Campos de 

Andrade (UNIANDRADE), Faculdade Pequeno Príncipe, Instituto de Criminalística da 

Polícia Civil do Estado do Paraná, Serviço Social do Comércio (SESC), Igreja do 

Evangelho Quadrangular, Igreja Metodista, Comunhão Cristã ABBA de Curitiba e 

SEED/PR. 

Todos os presentes se pronunciaram durante o Workshop e declararam 

adesão à mobilização social para o uso saudável e seguro das tecnologias digitais em 

suas instâncias de estudo e atuação profissional, liderada pelo I-T&DH, o que 

evidencia o fortalecimento da Educação Digital Consciente promovida pelo I-T&DH 

desde 2015. 

  



 

 
 

 

 Em 9 de abril de 2019, o I-T&DH promoveu o Workshop “Saúde Mental, 

Internet e Jogos Eletrônicos”, no UniBrasil, com apoio da Força Tarefa Infância Segura 

(FORTIS) da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF). As 

palestrantes foram as psicólogas Roseane Bernartt e Evelise Carvalho, Conselheiras 

Técnicas do I-T&DH na área e saúde mental e a educadora Dra. Cineiva Campoli 

Paulino Tono, membro fundador do I-T&DH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

Em abril de 2019, o I-T&DH foi uma das 32 (trinta e duas) organizações sociais 

selecionadas pelo “Projeto Legado” – programa anual e gratuito de formação voltado a 

iniciativas de impacto socioambiental positivo do terceiro setor. A apresentação do Instituto 

foi feita por sua Vice-Presidente, Rosane Neumann, na Cerimônia de Lançamento do 

Projeto, realizada na FAE Business. O rigoroso processo de formação ocorreu no 

período de abril a outubro de 2019 e contou com a participação de representantes do 

I-T&DH. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

O I-T&DH promoveu o Curso “Proteção à Criança e ao Adolescente na Era 

Digital” nos dias 22 e 29 de abril de 2019, no UniBrasil, em Curitiba/PR, com apoio da 

FORTIS e da Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH) da SEJUF, que 

teve como público-alvo foi a totalidade dos diretores e pedagogos dos 163 Colégios 

Públicos Estaduais de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 No dia 14 de maio de 2019, as estagiárias de Psicologia do I-TD&H, Camilla 

de Souza, Krissie Menezes e Suzele Rosa, estiveram no Colégio Madalena Sofia e 

apresentaram palestra sobre “Cyberbulliying, Pegadas Digitais e Transtornos de 

Imagem”, para alunos do Ensino Fundamental II.  

 

 

No período de 14 a 16 de maio de 2019, o I-T&DH e o Centro de Estudos da 

Infância da Rede ESSE Mundo Digital promoveram de o “IV Seminário Internacional 

do Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação por Crianças e 

Adolescentes/Jovens e Adultos e IV Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade 

Humana”, no Auditório do UniBrasil, em Curitiba/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O conteúdo do evento foi sistematizado e resultou na “Declaração de Curitiba” 

(em anexo), que conta, inclusive, com orientações para prevenção dos riscos e efeitos 

nocivos do uso de tecnologias digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Os “bastidores” do inesquecível IV Seminário Nacional de Tecnologia e 

Dignidade Humana: 

 

 

 

 

 



 

Eis algumas imagens que retratam os “bastidores” do I-T&DH, organizado em 

grupos de estudos, reuniões técnicas, preparativos para os eventos e muito mais. Aqui 

tem muito trabalho solidário! 

Destaque para a parceria com o Curso de Psicologia do UniBrasil, e a 

organização do Grupo de Estudos “Tecnologia e Dignidade Humana” que ocorreu 

durante todo ano 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Muitas reuniões extraordinárias do I-T&DH. 

 

 

 

Em 22 de maio de 2019, o I-T&DH obteve o reconhecimento e a Certificação 

de Organização Social parceira da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do 

Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CRIAI), da ALEP. 

Este Certificado é mérito de todos os voluntários do I-T&DH que têm dedicado 

esforços para proteção da criança e do adolescente na era digital. 

 

 
 

 

O I-T&DH promoveu, em 29 de maio de 2019, o 5º Workshop, sob o tema 

“Sustentabilidade e Produtividade na Era Digital”, no UniBrasil, que contou com a 

brilhante mediação do Engenheiro Luiz Germano Bernartt, Coordenador Geral de 

Sustentabilidade da Votorantin Cimentos, o qual destacou os impactos no do uso das 

tecnologias digitais no mundo produtivo nas perspectivas de contribuição e de riscos à 

segurança do trabalho. 

Estiveram presentes mais de 100 (cem) profissionais e estudantes dos cursos 

de Engenharias de Produção, Mecânica e Civil, e de outras áreas técnicas. 

https://www.facebook.com/institutotecnologiaedignidade/photos/pcb.2311796552211715/2325606580830712/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCwojnBs3nVGyjt3ysF-MoZoZeRRwp7nJZ95nYsnX3a7V6DUObWoJFjHzP8j1DqHtAbQ8DZocf4WgrA&__xts__%5B0%5D=68.ARB4ehq076Xn0km1EBUmEw35mAIQT0rV0xgXqB3oeO-ORp0opTANlGl8-H0hL74fbQKEjc7xiwXxwUyI98HQ-izSW1dV6ou1HndsMeh7iKkMvgDpXMHb_sX0NSPywl-DjkMHQleFz4MbTnBgZtKPId_cTwGR1uFEwciliyrUu-7vdIkvsc2Cw6KCji4qS4onPWOgIOd4KkEKNP2PiW1fijkPY2L_q8tW6v2og2-eLHMaPufjTlT1qWaofwr7XNPqqis8Lh26z8_deLN3k_WR-pjsKkFeAgrzp4Tx7XoqjrJTWIy5J0CEs5xvXUNe6QpY4VXTGJvqC6yK4VUny3iBO4hiBw
https://www.facebook.com/institutotecnologiaedignidade/photos/pcb.2311796552211715/2325606580830712/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCwojnBs3nVGyjt3ysF-MoZoZeRRwp7nJZ95nYsnX3a7V6DUObWoJFjHzP8j1DqHtAbQ8DZocf4WgrA&__xts__%5B0%5D=68.ARB4ehq076Xn0km1EBUmEw35mAIQT0rV0xgXqB3oeO-ORp0opTANlGl8-H0hL74fbQKEjc7xiwXxwUyI98HQ-izSW1dV6ou1HndsMeh7iKkMvgDpXMHb_sX0NSPywl-DjkMHQleFz4MbTnBgZtKPId_cTwGR1uFEwciliyrUu-7vdIkvsc2Cw6KCji4qS4onPWOgIOd4KkEKNP2PiW1fijkPY2L_q8tW6v2og2-eLHMaPufjTlT1qWaofwr7XNPqqis8Lh26z8_deLN3k_WR-pjsKkFeAgrzp4Tx7XoqjrJTWIy5J0CEs5xvXUNe6QpY4VXTGJvqC6yK4VUny3iBO4hiBw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, o I-T&DH promoveu o 

Workshop “Lixo Eletrônico e os Desafios na Atualidade”, nos dias 27 e 28 de junho de 

2019, tendo como palestrante a Dra. Liane Barboza, da UPFR, química, Mestre e 

Doutora em tecnologia de alimentos e Pós-Doutorado em educação. O público-alvo foi 

composto por alunos e professores dos colégios públicos: Instituto de Educação do 

Paraná Erasmo Pilotto e Colégio Estadual do Paraná. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 04 de junho de 2019, Rosane Neumann, Vice-Presidente do I-T&DH, 

participou de reunião com o Presidente da CRIAI–ALEP, Deputado Cobra Repórter, 

com o Assessor Jurídico Jefferson Abade, a pedagoga Elisangela Hochuli, Chefe da 

Divisão Educacional do Colégio Estadual do Paraná, o Dr. Felipe Eduardo Hideo 

Hayashi, Coordenador Geral da FORTIS e a Dra. Cineiva Campoli, ambos 

representando o Departamento de Justiça da SEJUF. 

A pauta da reunião foi o Projeto de Lei (PL) que tem por objeto propor a 

instituição da “Semana Detox Digital Paraná”, a ser anunciado na cerimônia de adesão 

do Paraná ao “Programa Reconecte” do Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos (MMFDH), em julho de 2019. 

 

 



 

 Em 05 de junho 2019, foram realizadas palestras dirigidas a pais e 

educadores do Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa, em Curitiba/PR, 

articuladas a partir do trabalho de voluntárias do I-T&DH. Foram ministradas pela 

psicóloga Roseane Bernartt e pela advogada Maria Christina dos Santos, ambas 

integrantes do I-T&DH que abordaram "Os desafios dos pais e educadores na Era 

Digital: como proteger as crianças das ameaças digitais", sob o enfoque jurídico e da 

saúde mental. Celia Correa esteve presente. 

 

 

 

 

  

 

O I-T&DH, promoveu no dia 24 de junho de 2019, palestra educativa e 

preventiva para os alunos do Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, no bairro Xaxim, 

em Curitiba/PR. As psicólogas Roseane Mendes Bernartt e Veridiane Wallbach 

Ribeiro, e a secretária executiva Fernanda Gonçalves de Souza, palestrantes 

voluntárias do I-T&DH, falaram sobre o “Uso Saudável, Ético e Seguro das 

Tecnologias”.  



 

A Diretora da referida instituição de ensino, Andreia Saldanha de Pinho, esteve 

presente, acompanhou todo o evento e, ao final, agradeceu ao I-T&DH pelo esforço 

em proteger as crianças e adolescentes, bem como, o futuro da sociedade. Afirmou 

que crianças e adultos estão sofrendo com o uso desequilibrado das tecnologias e 

convidou o I-T&DH para retornar ao Colégio, em 14 de agosto de 2019, para falar 

diretamente aos pais de alunos, alertando-os sobre as ameaças digitais enfrentadas 

por seus filhos diariamente. 

 

 

 

 

No dia 04 de julho de 2019, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono e Maria 

Christina dos Santos representaram o I-T&DH no Seminário “Uso Inteligente da 

Tecnologia – Desafio para as Famílias e a Sociedade”, promovido pelo Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), realizado nas dependências da 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Seminário contou com uma Conferência de abertura, intitulada 

"Dependências Tecnológicas - Novas Doenças do Século XXI", proferida pelo Dr. Cristiano 

Nabuco. Na sequência, deu-se a apresentação do "Programa Reconecte Brasil" e o 

lançamento da Campanha "Desafio Detox Digital Brasil", por Daniel Celestino de 

Freitas Pereira, Coordenador-geral de Enfrentamento a Vícios e Impactos Negativos 

do Uso Imoderado de Novas Tecnologias, da Secretaria Nacional da Família, do 

MMFDH. 

O “Programa Reconecte” tem por objetivo conscientizar a população sobre a 

utilização ética, saudável e segura dos recursos tecnológicos digitais. Estas ações 

buscam alertar sobre os riscos do uso excessivo de tecnologias, ou seja, o 

desenvolvimento de danos/doenças decorrentes do uso abusivo de smartphones, 

tablets, computadores e outros aparelhos eletrônicos conectados à internet. 

À tarde, houve duas mesas técnicas: I) Tecnologia e os Desafios da Família e; 

II) Proteção Humana na Era Digital. A primeira, composta pelo Dr. Rodrigo Menezes 

Machado, Dra. Ana Lucia Spear King e Dra. Evelyn Einsenstein, e a segunda, pelo Dr. 

Flúvio Cardineli Oliveira Garcia, Conselheiro Técnico do I-T&DH na área de 



 

segurança, a jornalista Izabella Camargo e a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono, que 

discorreu sobre "Políticas Públicas de Proteção Humana na Era Digital". 

Ao final, Maria Christina dos Santos, que fora convidada, inclusive, a redigir o 

documento síntese do evento, intitulado “Declaração de Princípios do Uso Inteligente 

de Tecnologia”1, apresentou retrospectiva das atividades pioneiras do I-T&DH voltadas 

à educação digital consciente e algumas de suas conquistas. 

 

 

 Vale lembrar que a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono assessorou 

tecnicamente a elaboração do “Programa Reconecte”, com o Psicólogo Dr. Cristiano 

Nabuco, Coordenador do Núcleo de Dependência de Internet no Ambulatório de 

Transtorno de Impulso do Instituto de Psiquiatria da USP. Ela, inclusive, integra a 

Consultoria Técnica do referido Programa. 

 É o I-T&DH contribuindo para o redimensionamento das políticas de inclusão 

digital no país! 

 

                                                             
1

 

  Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/todas-as-

noticias/2019/setembro/DeclaracaodePrincipiosdoUsoInteligentedeTecnologiasite.pdf >. 

https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/setembro/DeclaracaodePrincipiosdoUsoInteligentedeTecnologiasite.pdf
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/setembro/DeclaracaodePrincipiosdoUsoInteligentedeTecnologiasite.pdf


 

 

 

  

  

Em 08 de julho de 2019, o Estado do Paraná fez adesão ao "Programa 

Reconecte Brasil” em Cerimônia do “Detox Digital Paraná” no Plenário da ALEP. Foi a 

primeira Unidade da Federação a aderir ao Programa, que passou compor as ações 

previstas no “Pacto Infância Segura”, assinado em fevereiro de 2019 por diversos 

órgãos públicos e instituições da sociedade civil.  

Na ocasião, especialistas das áreas da Pediatria, Psiquiatria, Segurança e 

Educação abordaram temas relacionados aos fatores de risco e de proteção das 

crianças e adolescentes na era digital. O próprio Daniel Celestino de Freitas Pereira, 

da Secretaria Nacional da Família, do MMFDH, esteve presente, apresentando as 

diretrizes do “Programa Reconecte Brasil”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programação contou com a presença do Deputado Cobra Repórter (anfitrião 

da casa), Daniel Celestino de Freitas (representando o Governo Federal), Dr. Felipe 

Eduardo Hideo Hayashi (representando o Secretário Ney Leprevost), Dra. Cineiva 

Campoli Tono (Fundadora do I-T&DH), Assessora Pedagógica do “Programa 

Reconecte” do Governo Federal; Assessora Técnica do Departamento de Justiça da 

SEJUF), Maurício Nasser Ehlke (médico, professor e supervisor voluntário de 

residência médica em Psiquiatria da Infância e Adolescência da UFPR), Iolanda 

Novadzki (médica pediatra, representando a Sociedade Paranaense de Pediatria e a 

SESA/PR), Rosane Neumann (Vice-Presidente do I-T&DH) e Regina Hirose 

(Procuradora da Fazenda Nacional) e Angela Christianne Lunedo de Mendonça 

(representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente). 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

O I-T&DH tem papel fundamental no planejamento e execução das ações de 

Estado relativas à prevenção do uso imoderado de tecnologias. Por isso, o Paraná se 

tornou pioneiro ao avançar nas estratégias de “garantia de direitos de proteção integral 

à criança e ao adolescente na Era Digital, também de jovens, adultos e idosos, no que 

se refere à saúde física e mental, à cognição, às relações sociais e à segurança”, 

palavras usadas pela Dra. Cineiva Tono em sua palestra. 

 

 



 

No dia 30 de julho de 2019, Roseane Bernartt representou o IT&DH no 2° 

Encontro sobre “Tecnologia e Bem-Estar” promovido pela Google Brasil, em São 

Paulo/SP, ocasião na qual foram discutidas questões referentes à segurança no 

acesso de crianças e adolescentes na rede, prevenção ao suicídio e cyberbullying. 

 

 

 

Desde julho de 2019, a partir da adesão do Estado do Paraná ao “Programa 

Reconecte Brasil”, o I-T&DH passou a participar e apoiar todos os eventos e 

produções relacionados ao movimento “Detox Digital Paraná”, dentre eles, as 

Reuniões Técnicas para elaboração do “Programa Reconecte Paraná” promovidas 

pela FORTIS/SEJUF, sob a coordenação do Dr. Felipe Eduardo Hideo Hayashi, com a 

assessoria técnica da Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em 12 de agosto de 2019 foi realizado o Workshop “Desafio Detox na 

Família”, em alusão ao Dia Nacional dos Pais, no auditório da Companhia de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo do evento foi de conscientizar a população paranaense sobre o uso 

ético, saudável e seguro dos recursos tecnológicos digitais. 

A realização do evento teve o apoio do I-T&DH, da Sociedade Paranaense de 

Pediatria (SPP) e da CELEPAR, com a presença de palestrantes para tratar de 

questões relacionadas ao fortalecimento dos vínculos afetivos na atualidade; a 

qualidade nas relações humanas e a comunicação real x virtual; o controle parental 

segundo o Marco Civil na Internet; e a pedagogia do olhar na família contemporânea. 

As palestras foram ministradas pela psicóloga Roseane Bernartt, a pediatra 

Iolanda Maria Novadski, a educadora Cineiva Campoli Paulino Tono, a advogada 

Maria Christina dos Santos e o técnico em rede Ataíde Prestes de Oliveira Junior. 

Daniel Celestino de Freitas Pereira, Coordenador-Geral de Enfrentamento a 

Vícios e Impactos Negativos do Uso Imoderado de Novas Tecnologias (MMFDH), 

participou do Workshop, por webconferência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 



 

Na noite de 14 de agosto de 2019, o I-T&DH esteve no Colégio São Pedro 

Apóstolo, em Curitiba/PR, ministrando palestras a pais, educadores e alunos de um de 

seus cursos profissionalizantes da área de saúde. 

Foram abordados conteúdos relativos aos desafios dos pais e educadores na 

era digital acerca do uso ético, saudável e seguro das tecnologias digitais por crianças 

e adolescentes, sob o viés jurídico e da saúde mental, destacando-se a previsão legal 

do exercício do controle parental no que se refere ao conteúdo entendido como 

impróprio aos filhos. As palestras foram ministradas por Maria Christina dos Santos e 

Roseane Bernartt. 

 

  

  

 

No dia 20 de agosto de 2019, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou 

– por unanimidade de votos e em primeiro turno – a Utilidade Pública do I-T&DH.  

Maria Christina dos Santos, representando o I-T&DH, e Celia Correa 

acompanharam a votação em plenário. 

O autor da proposição foi o Vereador licenciado Thiago Ferro, hoje Presidente 

da Fundação de Assistência Social (FAS). A defesa do projeto, na Tribuna, foi feita 

pelo Vereador Pier Petruzziello. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em 21 de agosto de 2019, Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono ministrou 

palestra sobre “Família na Era Digital”, em reunião ordinária da Organização Social 

Escola de Pais, em Curitiba/PR. 

 

 

 

 

 No dia 22 de agosto de 2019, Roseane Mendes Bernartt, proferiu palestra O 

sobre o tema “Uso saudável, Ético e Seguro das Tecnologias”, para alunos dos 

sétimos anos do Colégio Sion Batel, a pedido da Coordenação Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Representantes do I-T&DH participaram da 3ª Reunião Técnica do Programa 

Reconecte - Detox Digital PR realizada na Sala de Gestão do Palácio das Araucárias, 

na SEJUF, em 23 de Agosto de 2019, cujo objetivo foi planejar ações e avaliar as 

ações em andamento para a prevenção dos malefícios decorrentes do uso imoderado 

das tecnologias digitais, como recomenda o “Programa Reconecte” do MMFDH e da 

Campanha “Detox Digital Brasil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiveram presentes representantes da: SEJUF (Políticas para Mulheres, 

DEJU, Políticas para o Idoso, Núcleo de Enfrentamento Tráfego de Pessoas), SEED, 

SESA, CELEPAR, SBP, SESP (PMPR – Batalhão da Patrulha Escolar), OAB/PR, 

OAB-SJP, FAE-SJP, Federação Amor Exigente, UniDomBosco, UNIBRASIL, União 

dos Escoteiros do Brasil-PR, Escola de Pais do Brasil-PR, Escola Municipal Ipê, de 

Almirante Tamandaré, Jovens com uma Missão (JOCUM), Projeto Cuidando das 

Raízes, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  (DEDICA), 

ULNDH – Universidade Livre Nacional de Direitos Humanos – Editora Aprender. 

O movimento transformador massivo cada dia mais fortalecido com o I-T&DH e 

a FORTIS em ação, permanentemente, em prol do “Detox Digital Paraná”! 

Agradecemos ao Governo do Paraná (Gestão 2019-2022) e ao Secretário de Estado 

da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, pelo apoio! 

 



 

  

 
 

 

 

 

No dia 24 de agosto de 2019, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono ministrou a 

Palestra “Detox Digital” na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Pilarzinho, em 

Curitiba/PR. Durante a Palestra, enfatizou as interferências do uso desmedido das 

tecnologias digitais, na atualidade, tanto nas relações sociais quanto na 

espiritualidade, principalmente na infância e na adolescência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Central Integrada de Apoio Familiar (CIAF), em Curitiba/PR, comemorou 6 

(seis) anos do Projeto "Melhor Escolha", na noite de 29 de agosto de 2019. 

No primeiro semestre de 2019, a fisioterapeuta Thaise Glaser, Conselheira 

Técnica do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana na área de saúde física, 

ministrou oficina sobre primeiros socorros para as crianças, pela SBV Trainning, 

abordando questões relativas ao uso responsável de tecnologias digitais. Então, foi 

realizada a formatura da Primeira Turma de Socorristas Mirins do "Melhor Escolha"!  

Durante a oficina, Thaise Novaes Glaser preparou as crianças para uma 

apresentação (poesia e música) sobre a influência da tecnologia digital na família e 



 

quanto eles precisam da presença (de verdade!) dos pais e familiares no seu dia a dia. 

Pais e avós sensibilizaram-se com o apelo das Crianças por atenção em plena Era 

Digital! Para a alegria das crianças, ela mesma, a Thaise, se vestiu de Mascote 

Celular! 

 

 

  



 

  

 

 

 

 No dia 31 de agosto de 2019, ocorreu encontro com os pais das crianças que 

frequentam o CMEI-Centro Municipal de Educação Infantil "O Reino das Delícias" em 

São José dos Pinhais.  

A Conselheira Técnica do I-T&DH, Eliane Blaszkowski Champaoski propiciou 

momentos de reflexões a respeito das interações da criança com as mídias digitais. 

Abordou a temática valorizando o “Guia para Pais”, com orientações, dicas, dados e 

informações relevantes, explorando os limites, riscos e danos que as tecnologias 

podem oferecer à criança. Propiciou, também, o olhar sensível para as possibilidades 

no desenvolvimento global da criança. Lindos momentos, muitas reflexões, música, 

bate papo e “contação” de história. O I-T&DH disseminando informações e produzindo 

conhecimento! 

 



 

  

  

 

No dia 02 de setembro de 2019, Rosane Neumann ministrou palestra 

intitulada “Uso de Tecnologias: Permitir ou Proibir?”, na Igreja Metodista do Bacacheri 

em Curitiba/PR. O público-alvo foi o grupo integrante da Igreja, principalmente pais de 

crianças e adolescentes. 

         

 



 

 

 

 

Em 7 de Setembro de 2019, O CEP e o I-T&DH participaram do desfile, com o 

tema “Educação Digital Consciente”, em alusão ao Dia Nacional do Trânsito - 25 de 

setembro, Trânsito Seguro Sem Distração com Celular, em companhia dos Mascotes 

celulares do ITDH!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Live, 09 de setembro 17h30-18h30 (horário, RJ) 

Eis o I-T&DH atravessando o oceano!! 

Em cena: Evelise Carvalho, Conselheira Técnica do I-T&DH na área de saúde 

mental, do lado de cá (Brasil) e Tito de Morais, Miúdos Seguros na Net, do lado de lá 

(Portugal)! 

Tema da Live: “Relação dos Jogos Eletrônicos Violentos e o Comportamento 

Antissocial”. 

Neste ano nos Estados Unidos já houve mais tiroteios que dias. Na sua última 

declaração, o presidente Trump afirmou que os jogos eletrônicos violentos são uma 

das causas dessas tragédias. Neste mesmo ano, houve outra tragédia numa escola no 

Brasil e o Vice-Presidente fez a mesma afirmação. Desde a tragédia de Columbine 

(completam-se 20 anos este ano) vivemos um ciclo onde este assunto sempre volta à 

tona e os jogos passam a ser culpados por essas tragédias. Mas será que existe essa 

relação causal entre jogar e se tornar violento? Na sessão foram apresentados os 

dados e pesquisas mais recentes relacionadas com o tema, com a intenção de 

desmistificar e informar, assim como suscitar a discussão sobre todos os fatores que 

podem estar relacionados com este fenômeno. 

Convidada: Evelise Carvalho, Profa. Me., I-T&DH, Uniandrade e Rede ESSE 

Mundo Digital 

Anfitrião: Tito de Morais, Fundador, Projecto MiudosSegurosNa.Net. Membro 

do Conselho de Acompanhamento do Centro Internet Segura, do Board of 

International Advisors da Cybersafety India, do Conselho Consultivo da equipa 

Portuguesa do EU Kids Online, representa o Projeto MiudosSegurosNa.Net no Centro 

de Segurança Familiar da Google e no Centro de Segurança do Facebook. 

https://www.facebook.com/evelise.carvalho.716?__tn__=K-R&eid=ARBCDLACG2E5HyOAyAsbFnbzmNNkNA7bAzo2EdX4gnLF3YgCBPiRzeGKvNyEQ4GlZeyRMcKfIHTSm2C6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb9NxGLJiLNmQwrhYee1_5nmdVevMgmIhBZ--sQ9hfMoGUbDuCJXusHyHm92EljK4qp-51f20k8L42RCeSmrKsMfkWHnWHXX31PG-yhFumgPEogDeY4QJoOgIH0fmn7Xym5cGthZ0Ni0PFgoGH1aqSunJjihp-kDVb2jhkFKah6hQ4kRd6Zla9_j_DmGF1YaFtiEd9GrXx6s01nT1DhSpEk2FROVoIE32kX86LYs4aUWb_noPupzFV30clv4Fj4wF_MYKH9LgZ9RlL3X37Job9Hl1QP7Y3cCeixyVidLz-DW5RVJE1N5eUP-uIHh_FcLzbA4POxjNhvVjSZYUs1vET8fGgFW5m66fcriNwq0m-V2c2V0WwzLPOR-q--fzl5dVGDKHoMqWWwTnHjizEHF5FoBi89LI1d7W_alTHzLFQMVyQ0V2GwBtwV9vr-nXaEArbMEVus6YsMwODkdxeJgWLrz_OjzD-8n-c0Eab8fSoGIEW0lkW0oyuEaCR
https://www.facebook.com/TitoDeMorais?__tn__=K-R&eid=ARBGvN4GnTvluE2RRjDUrrYsb4Mb_BWB3_sGBTACRGBlU2GAryPHq502wvK0Kjf-Adslf3yDqsVLkb2j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb9NxGLJiLNmQwrhYee1_5nmdVevMgmIhBZ--sQ9hfMoGUbDuCJXusHyHm92EljK4qp-51f20k8L42RCeSmrKsMfkWHnWHXX31PG-yhFumgPEogDeY4QJoOgIH0fmn7Xym5cGthZ0Ni0PFgoGH1aqSunJjihp-kDVb2jhkFKah6hQ4kRd6Zla9_j_DmGF1YaFtiEd9GrXx6s01nT1DhSpEk2FROVoIE32kX86LYs4aUWb_noPupzFV30clv4Fj4wF_MYKH9LgZ9RlL3X37Job9Hl1QP7Y3cCeixyVidLz-DW5RVJE1N5eUP-uIHh_FcLzbA4POxjNhvVjSZYUs1vET8fGgFW5m66fcriNwq0m-V2c2V0WwzLPOR-q--fzl5dVGDKHoMqWWwTnHjizEHF5FoBi89LI1d7W_alTHzLFQMVyQ0V2GwBtwV9vr-nXaEArbMEVus6YsMwODkdxeJgWLrz_OjzD-8n-c0Eab8fSoGIEW0lkW0oyuEaCR
https://www.facebook.com/evelise.carvalho.716?__tn__=KH-R&eid=ARCzL6zHXsQ_Ce4H6hMfYst6yhETunQxmGZN4nNsLp0Be4RtYDUpjtXIR6nS1_FfHkkrAMmXN8avuKKN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb9NxGLJiLNmQwrhYee1_5nmdVevMgmIhBZ--sQ9hfMoGUbDuCJXusHyHm92EljK4qp-51f20k8L42RCeSmrKsMfkWHnWHXX31PG-yhFumgPEogDeY4QJoOgIH0fmn7Xym5cGthZ0Ni0PFgoGH1aqSunJjihp-kDVb2jhkFKah6hQ4kRd6Zla9_j_DmGF1YaFtiEd9GrXx6s01nT1DhSpEk2FROVoIE32kX86LYs4aUWb_noPupzFV30clv4Fj4wF_MYKH9LgZ9RlL3X37Job9Hl1QP7Y3cCeixyVidLz-DW5RVJE1N5eUP-uIHh_FcLzbA4POxjNhvVjSZYUs1vET8fGgFW5m66fcriNwq0m-V2c2V0WwzLPOR-q--fzl5dVGDKHoMqWWwTnHjizEHF5FoBi89LI1d7W_alTHzLFQMVyQ0V2GwBtwV9vr-nXaEArbMEVus6YsMwODkdxeJgWLrz_OjzD-8n-c0Eab8fSoGIEW0lkW0oyuEaCR
https://www.facebook.com/TitoDeMorais?__tn__=KH-R&eid=ARDhCSIUmIDud5EIpAEscP3d5nOaptDvIVUGvOsevTINsj7ebNgrWUUMAZrFVNqNbdTLjUKP-X3O4tfE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDb9NxGLJiLNmQwrhYee1_5nmdVevMgmIhBZ--sQ9hfMoGUbDuCJXusHyHm92EljK4qp-51f20k8L42RCeSmrKsMfkWHnWHXX31PG-yhFumgPEogDeY4QJoOgIH0fmn7Xym5cGthZ0Ni0PFgoGH1aqSunJjihp-kDVb2jhkFKah6hQ4kRd6Zla9_j_DmGF1YaFtiEd9GrXx6s01nT1DhSpEk2FROVoIE32kX86LYs4aUWb_noPupzFV30clv4Fj4wF_MYKH9LgZ9RlL3X37Job9Hl1QP7Y3cCeixyVidLz-DW5RVJE1N5eUP-uIHh_FcLzbA4POxjNhvVjSZYUs1vET8fGgFW5m66fcriNwq0m-V2c2V0WwzLPOR-q--fzl5dVGDKHoMqWWwTnHjizEHF5FoBi89LI1d7W_alTHzLFQMVyQ0V2GwBtwV9vr-nXaEArbMEVus6YsMwODkdxeJgWLrz_OjzD-8n-c0Eab8fSoGIEW0lkW0oyuEaCR
http://miudossegurosna.net/?fbclid=IwAR2JFjoolRxTKu5rQuOCckMpxnpVUnun5PWr6mvBQLZSw84QHCgc7aWd09M
http://miudossegurosna.net/?fbclid=IwAR29XycWw1pXXCLNbk_rbHrH-Xcb781gSxbzKxygiW_-b75NdeCZMJ2crBw


 

Representa o projeto StopCyberbullying em Portugal e foi avaliador externo do projeto 

“Cyber Training – Taking Action Against Cyberbullying”, uma iniciativa financiada pela 

Comissão Europeia que produziu um manual de formação para formadores no 

domínio do cyberbullying. É membro da International Bullying Prevention Association e 

integra a Cybersafety Standards Task Force. 

 

 

O I-T&DH participou do “Congresso Sesi ODS 2019”, promovido pelo Sistema  

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema FIEP), nos dias 4 e 5 de 

setembro de 2019, no Campus da Indústria, em Curitiba/PR. 

O evento buscou reconhecer instituições públicas, instituições de ensino, indústrias, 

empresas e organizações da sociedade civil que estuam em prol dos ODS no Paraná. 

Em pleno evento, o I-T&DH dirigiu a Oficina “Infância Segura da Era Digital”, 

compartilhando experiências e reflexões de modo a incentivar os presentes a se 

envolver ou a aprofundar seu envolvimento na proteção de crianças e adolescentes 

quanto ao uso consciente e seguro de tecnologias digitais. Roseane Bernartt, Maria 

Christina dos Santos e Cineiva Campoli Paulino Tono, profissionais voluntárias do I-

T&DH, foram as facilitadoras da oficina. 



 

 

 

No encerramento do Congresso, o I-T&DH – representado por sua Vice-

Presidente Rosane Ferrante Neumann e por Maria Christina dos Santos – recebeu o 

Selo ODS 2019 em razão de suas ações relacionadas aos ODS 3 (boa saúde e bem-

estar) e ODS 16 (paz, justiça e instituições fortes), cooperando para que o Paraná 

alcance as metas estabelecidas na Agenda 2015-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 15 de setembro de 2019, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono 

ministrou a palestra “Detox Digital na Família” para membros da Igreja Santo Antonio 

Inácio e Santa Paula. Na ocasião abordou as questões relativas ao perfil das famílias 

na era digital e as influências sobre a infância e adolescência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 19 de setembro de 2019, foi realizado o Workshop para alunos do 

Curso de Pedagogia do UniBrasil. O tema da palestra, proferida por Roseane Bernartt,  

foi “Trânsito Seguro sem Distração com o Celular “. 

 



 

 

Durante as comemorações da Semana Nacional do Trânsito, realizadas na 

última semana do mês de setembro, Patrulha de Trânsito da Polícia Militar do 

Paraná contou com o auxílio dos Mascotes Celulares, nas Cores Sinaleiro (Amarelo e 

Vermelho), do I-T&DH, para sensibilizar os pedestres e motoristas quanto aos perigos 

de atropelamentos e acidentes de trânsito causados pelo uso indevido do celular. 



 

 

 

 

 No dia 22 de setembro, a pedagoga Eliane Blaszkowski Champaoski, realizou 

palestra para a Escola de Pais da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba, com o tema 

“Guia para Pais: Interações da criança com as mídias digitais”. 

 

 

 



 

 

Em 23 de Setembro de 2019, I-T&DH esteve presente na Semana Integrada 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. 

O IT&DH é parceiro do Proteca, que tem como objetivo a prevenção ao 

aliciamento Online de crianças e adolescentes, coordenado pela Profa. Elenice Novak. 

Estiveram presentes alunas estagiárias do projeto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 24 de setembro de 2019, foi realizado o Fórum “Criança e Adolescente na 

Era Digital” no auditório da SPP e contou com palestras do Dr. Antonio Carlos de 

Farias, neuropediatra, Dra. Cineiva Campoli Tono e Ataide Prestes de Oliveira Junior, 

Membro da Diretoria do I-T&DH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

O Encontro Regional de Amor Exigente - Curitiba I, realizado em 28 de 

Setembro de 2019,  contou com a Palestra “A Dignidade Humana na Era Digital”, com 

a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estagiários do I-T&&DH, alunos do 10º período do Curso de Psicologia do 

UniBrasil, Rudhyero Marcondes, Krissie Menezes, Camila de Oliveira da Silva Souza, 

a Psicóloga Veridiane Wallbach Ribeiro e a orientadora de estágio Roseane Bernartt, 

estiveram na Escola Estadual João Ribeiro de Camargo, no município de Colombo, no 

dia 3 de outubro de 2019. Foram realizadas palestras com os alunos dos ¨6 º e 7º 

anos, tratando da temática “Bullying”. 

 



 

 

 

No dia 4 de outubro de 2019, o I-T&DH esteve presente no Centro 

Universitário Internacional UNINTER - Polo CIC, realizando a palestra “Celular e 

Trânsito: Perigo a Vista”. A palestra contou com a presença de professores e 

estudantes e foi proferida por Roseane Bernartt, acompanhada da Dra. Cineiva 

Campoli Paulino Tono. 

 

 



 

O I-T&DH no UniDomBosco! 

Estudantes de Fisioterapia e Enfermagem estiveram presentes no Diálogo com 

o I-T&DH sobre a temática “Proteção Humana na Era Digital”, em 8 de outubro 2019. 

As mediadoras foram Roseane Bernartt e a Dra. Cineiva Campoli Paulino 

Tono. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em outubro de 2019, durante a Semana Nacional da Criança, o I-T&DH 

desenvolveu várias ações junto ao Colégio Estadual do Paraná (CEP). Dentre elas o 

Workshop “Reconecte”, no Museu Oscar Niemayer com a Palestra do psicólogo 

Rudhyero Marcondes, que participou do Grupo de Estudos sobre Dependência 

Tecnológica no UniBrasil, em 2019.  

O I-T&DH também participou da Blitz Educativa nas esquinas do Colégio 

Estadual do Paraná entre outras atividades descritas no folder apresentado na 

sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I-T&DH em Ação, 10 de Outubro – Dia Mundial da Saúde Mental! 

Mascotes Celulares Verde (em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental) e Mascote 

Rosa (em alusão ao Outubro Rosa), ambos do I-T&DH, estiveram presentes na Blitz Educativa 

da FORTIS, promovida pela SEJUF e pelo CEP em 10 de outubro DE 2019, também em alusão ao 

Dia Nacional da Criança –12 de outubro e ao Dia Internacional de Combate ao Câncer de 

Mama – 19 de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flyer entregue na Blitz Educativa na Semana Nacional da Criança: 

 

Frente: 

 

 

 



 

Verso: 

 

 

 



 

Flyer entregue na Blitz Educativa na Semana Nacional da Criança: 

 

Frente 

 

 

 

 

 



 

Verso: 

 

 

 

 



 

 

Você já pensou que o uso desfreado das tecnologias pode afetar a sua saúde? 

Para falar sobre esse tema a Elo – Apoio Social e Ambiental – recebeu, no dia 10 de 

outubro de 2019,  a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono e Roseane Bernartt.  

“Somos gratos por todo o aprendizado e conscientização.” ...palavras de quem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de outubro de 2019, Roseane Bernartt e Dra.Cineiva Campoli Paulino Tono 

ministraram palestras para pais e responsáveis por crianças e adolescentes em torno do tema: 

“Os Desafios da Minha Família na Era digital", no Colégio Sagrado Coração, em Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de outubro de 2019, Roseane Bernartt e Maria Christina dos Santos, 

representando o I-T&DH, a convite da Secretária Municipal de Educação de Curitiba (SME), Sra. 

Maria Sílvia Bacila, participaram da abertura da “Semana da Internet Segura”, que contou com 

uma plateia de aproximadamente 150 pessoas. 

No período da manhã, ambas proferiram palestra sob o título “Crianças na internet: 

uma discussão necessária”, enfocando aspectos jurídicos e de saúde mental, e à tarde 

conduziram os workshops: “Os desafios dos educadores na era digital” e “O papel da escola na 

proteção da criança na era digital”. 

A “Semana da Internet Segura” passou a fazer parte do calendário anual das escolas de 

Curitiba, em observância da Lei nº 15.173 de 14 de março de 2018, de autoria do Vereador 

Osias Moraes.  



 

Em 2019, foi programada para ocorrer no período de 14 a 18 de outubro, com várias 

atividades abordando os temas: segurança digital, comportamento online e liberdade de 

expressão. 

  

 

 

 



 

Movimento Transformador Massivo! 

Educação Digital Consciente: eis o Legado do I-T&DH! 

I-T&DH no Legado Experiência 2019! Durante o ano de 2019, membros do I-T&DH 

participaram de um processo de formação na área do Terceiro Setor junto ao Instituto 

Legado, totalizando 135 horas de curso. A cerimônia de entrega do Certificado de 

Conclusão se deu em 17 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No “Encontro com o Amanhã” da Federação Amor Exigente realizado em 19 de 

outubro de 2019, em Serra Negra/SP, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono ministrou a palestra 

“A Era Digital – Benefícios e Riscos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 22 de outubro de 2019, o I-T&DH representado por Maria Christina dos Santos, 

participou da cerimônia que marcou a adesão do município de Campina Grande do Sul/PR à 

FORTIS/SEJUF e à Campanha “Detox Digital Paraná – Campina Grande do Sul”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No dia 29 de outubro de 2019, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono ministrou 

a Palestra para o Grupo do Amor Exigente da Igreja Perpétuo Socorro, em Curitiba – 

Centro Redentorista Santo Afonso de Ligório. 
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No dia 29 de outubro de 2019, o I-T&DH esteve no Colégio Estadual do 

Paraná (CEP), realizando a palestra “O uso das Tecnologias no ambiente de trabalho”. 

A palestrante foi Roseane Bernartt e estiveram presentes alunos do Curso Técnico em 

Informática, professores e coordenação da escola.  

 



 

 

 

No dia 31 de outubro de 2019 foi realizado o Curso “Detox Digital” para 

profissionais da educação do Núcleo da Área Metropolitana Sul de Curitiba/PR, nas 

dependências da SEED – Sede Boqueirão, com apoio do I-T&DH. 

Isso é Advocacy em plena execução! 

 

 



 

  

 

  

  

  



 

 

Dia 07 de novembro de 2019, a Dra. Cineiva Campoli Paulino Tono ministrou 

palestra sobre “Violência contra Criança na Internet” no 1º Seminário Interativo Paraná 

Consciente, em Londrina/PR. 

O Seminário foi realizado no auditório da OAB, sob a liderança da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso – CRIAI/ALEP. 

 

 

 

Em Londrina, se encontrou com o Coordenador Geral do Movimento da Cultura 

da Paz- Londrina Pazeando: Luis Cláudio Galhardi 

 

 



 

Em 12 de novembro de 2019, Evelise Carvalho e Roseane Bernartt 

participaram do "Latam Safety Summit", evento do Facebook, em São Paulo/SP, 

debatendo políticas de proteção humana na era digital. 

 

 

 

 



 

Em 20 de novembro de 2019 foi realizada a Oficina “Proteção à Criança e ao 

Adolescente na Era Digital: Olhar do Mundo Adulto na Prática”, sob a responsabilidade 

do técnico em rede, Ataide Prestes, funcionário da CELEPAR e Membro Voluntário do 

I-T&DH. 

A Oficina foi realizada na Associação do Ministério Público do Paraná, em 

Curitiba/PR. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

O I-T&DH contribuiu para a realização do Workshop “Aprendizagem, Produção 

e Produtividade”, em 21 de novembro de 2019, que teve como público-alvo os alunos 

e professores dos Colégios SESI-CIC, Boqueirão e Internacional. O Workshop foi 

realizado em um dos auditórios da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) pela 

Força Tarefa Infância Segura do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em 21 de novembro de 2019, Rosane Neumann, Vice-Presidente do ITDH 

ministrou a Palestra “Família e Tecnologia” para membros da Igreja Alcance em 

Campina Grande do Sul/PR.  

 

  

 

No dia 29 de novembro de 2019 foi realizado um Workshop intitulado 

“Proteção Humana na Era Digital”, no Hospital do Idoso em Curitiba-Paraná. 

As Facilitadoras foram Roseane Bernartt, Krissie Menezes e Camila de Oliveira 

da Silva Souza, Psicólogas Voluntárias do ITDH. 

 



 

 

 

 

No dia 02 de dezembro de 2019, Rosane Neumann, Vice-Presidente do ITDH, 

ministrou a Palestra “Família e Tecnologia” para pais, professores e alunos da Escola 

Ivan Ferreira do Amaral em Campina Grande do Sul/PR. 

  

  

 



 

Em 03 de dezembro de 2019, Rosane Neumann, Vice-Presidente do ITDH,  

ministrou a palestra “Família e Tecnologia” no Instituto Federal do Paraná, em 

Curitiba/PR. O público-alvo foi o Grupo de Estudos sobre Drogas. 

 

 

 

          

 

 



 

Em 12 de dezembro de 2019 foi realizado o “Curso Detox Digital Paraná” pela 

Escola de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Justiça, Família 

e Trabalho do Paraná. O corpo docente do Curso foi o Conselheiro Técnico na área de 

Segurança, Dr. Demetrius Gonzaga, Dra. Maria Christina dos Santos, Conselheira 

Fiscal, a fisioterapeuta Thaise Novaes, Conselheira Técnica na área de saúde física, 

do I-T&DH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 17 de dezembro de 2019, Dra. Maria Christina dos Santos, brilhantemente 

representou o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana na última Reunião Ordinária 

da Força Tarefa Infância Segura do Paraná da Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho, na Sala de Gestão do Palácio das Araucárias – Centro Cívico em 

Curitiba/PR.  

  

 



 

Em 18 de dezembro de 2019 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária 2019 

do ITDH, ocasião que foram apresentados e avaliados os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos durante o ano, planejadas as ações para o ano de 2020, e retomadas 

as questões inerentes ao Regimento Interno do ITDH. 

 

  

  

 

 



 

Fernanda Souza, Conselheira Técnica do I-T&DH na área da Comunicação, 

gravou um vídeo que alerta para a questão da distração no trânsito decorrente do uso 

do celular. Vídeo disponível do canal do Youtube da Organização: 

 

 

Finalmente, o I-T&DH teve o privilégio de receber “Diploma de Honra ao 

Mérito”, da Secretaria Nacional da Família do MMFDH, pelos serviços prestados ao 

povo brasileiro no âmbito do Programa Reconecte do Governo Federal, no ano de 

2019. 

 

“Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para 

edificação de uns para com os outros”. Romanos 14, 9”



 

INSTITUTO TECNOLOGIA E DIGNIDADE HUMANA - DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES – GESTÃO 2019 

 Local Objetivo Município Público Beneficiado Estimativa 

nº 

Beneficiados 

Articulador(a) 

1.  Agência Curitiba – Vale do Pinhão – 

Prefeitura de Curitiba 

Comemorar Dia Internacional da 

Internet Segura 

Curitiba Sociedade em Geral  70 Flúvio Garcia 

2.  Centro Universitário UniIBrasil Ministrar Palestra sobre Ergonomia 

Física e Uso de Tecnologias Digitais 

no Dia Internacional da prevenção 

a “LER” 

Curitiba Professores e Alunos 

dos Cursos de 

Fisioterapia e ed. 

Física 

150 Vania Girardi  

3.  Agência Curitiba – Vale do Pinhão – 

Prefeitura de Curitiba 

 Promover Workshop a Mulher no 

Mundo Virtual 

Curitiba Sociedade em Geral 60 Roseane Bernartt, 

Evelise Carvalho, 

Sandra Baltazar 

4.  Centro Universitário UniBrasil Promover Workshop Saúde Mental 

e Jogos Eletrônicos 

Curitiba Sociedade em Geral 150 Roseane Bernartt, 

Evelise Carvalho e 

Cineiva Tono 

5.  Instituto Legado Participar de Processo de Formação 

na área do Terceiro Setor 

Curitiba Membros do I-T&DH 

e Gestores de ONGs 

e Startup do país 

5 + 60 Cineiva Tono, Rosane 

Neumann, Maria 

Christina dos Santos, 

Roseane Bernartt, 

Veridiane Wallbach 

6.  Centro Universitário UniBrasil Promover o Curso – 1º Detox Curitiba Pedagogos e 360 Flúvio Garcia, Roseane 



 

Digital Paraná – Proteção à criança 

e ao Adolescente na Era Digital 

Diretores de todos os 

Colégios Públicos 

Estaduais de Curitiba 

Bernartt, Vania 

Girardi, Thaise Novaes 

7.  Centro Universitário UniBrasil Promover o IV Seminário ESSE 

Mundo Digital – IV Seminário 

Nacional de Tecnologia e Dignidade 

Humana 

Curitiba Sociedade em Geral 360 30 Especialistas 

Palestrantes no 

Seminário 

8.  Assembleia Legislativa do Paraná – 

ALEP 

Participar de Cerimônia de Entrega 

de  Certificado de Mérito: Ações 

para Proteção à Criança e ao 

Adolescente 

Curitiba Sociedade em Geral 100 Cineiva Tono 

9.  Centro Universitário UniBrasil Promover o Workshop 

Sustentabilidade e Produtividade 

na Era Digital  

Curitiba Alunos e Professores 

dos Cursos de 

Engenharias 

250 Germano Bernartt 

10.  Instituto de Educação do Paraná 

Erasmo Pilotto 

Desenvolver Workshop Lixo 

Eletrônico e os Desafios na 

Atualidade 

Curitiba Professores e Alunos 

da Educação Básica 

200 Liane Barboza 

 

11.  Colégio Madalena Sofia Promover palestra sobre 

“Cyberbulliying, Pegadas Digitais e 

Transtornos de Imagem”  

Curitiba Alunos do Ensino 

Fundamental II 

100 Camilla de Souza, 

Krissie Menezes e 

Suzele Rosa 

12.  ALEP-CRIAI (Comissão De Defesa 

dos Direitos das crianças, 

Participar de Reunião 

Planejamento do PL Semana Detox 

Curitiba Membros da CRIAI, 

FORTIS, CEP 

5 Rosane Neumann 



 

Adolescentes e Idosos) Digital PR 

13.  Colégio Est. Newton Ferreira da 

Costa 

Ministrar palestra sobre Educação 

Digital Consciente 

Curitiba Professores e Alunos 

da Educação Básica 

50 Maria Christina dos 

Santos e Roseane 

Bernartt 

14.  Ministério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos 

Ministrar palestra sobre o Instituto 

Tecnologia e Dignidade Humana e 

Gestão de Políticas para Educação 

Digital Consciente 

Brasília Sociedade em Geral, 

pois houve 

transmissão via web 

500 Maria Christina dos 

Santos e Cineiva Tono 

15.  Empresa Google Participar de Reunião na Google 

para contribuir com ações para 

proteção humana na era digital 

São Paulo Especialistas 

convidados 

30 Roseane Bernartt 

16.  Assembleia Legislativa do Paraná Ministrar as palestras: Tecnologia e 

Dignidade Humana; Pediatria e 

Psiquiatria Infantil na Era Digital 

Contribuir com a elaboração do PL 

que institui a Semana Detox Digital 

Paraná 

Curitiba Sociedade em Geral, 

pois houve 

transmissão via web 

500 

 

Cineiva Tono, Iolanda 

Novadzki, Maurício 

Elke 

17.  Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho 

Participar das 10 Reuniões Técnicas 

“Detox Digital Paraná” 

Curitiba Membros do I-T&DH 

e representantes de 

48 outras instituições 

143 Diversos Membros do 

I-T&DH  

18.  CELEPAR Promover Workshop Desafio Detox 

Digital na Família 

Curitiba Sociedade em Geral 150 Cineiva Campoli, Maria 

Christina dos Santos, 



 

Roseane Bernartt, 

Ataide Prestes, Iolanda 

Novadzki 

19.  Colégio Est. São Pedro Apostolo Ministrar a Palestra Educação 

Digital Consciente 

Curitiba Alunos e Professores 

do Curso 

Profissionalizante de 

Saúde 

100 Maria Christina dos 

Santos e Roseane 

Bernartt 

20.  Câmara Municipal de Curitiba Participar da Cerimônia de Votação 

de Utilidade Pública Municipal para 

o I-T&DH 

Curitiba Sociedade em Geral 80 Thiago Ferro, Maria 

Christina dos Santos, 

Célia  

21.  ONG Escola de Pais Ministrar Palestra: Família na Era 

Digital 

Curitiba Membros da ONG 

Escola de Pais 

Curitiba 

15 Marlene Pereira, 

Jackeline Viana, 

Cineiva Campoli 

22.  Colégio Sion Batel   Ministrar a Palestra Uso Saudável, 

Ético e Seguro das Tecnologias 

Digitais 

Curitiba Professores e Alunos 

do Ensino 

Fundamental 

100 Roseane Bernartt 

23.  Igreja Adventista do Sétimo Dia - 

Pilarzinho 

Ministrar a Palestra – Detox Digital Curitiba Membros da Igreja 40 Arlete e Cineiva 

Campoli  

24.  Central Integrada de Apoio Familiar Participar do Projeto Melhor 

Escolha – Mascote Celular 

Curitiba Pais e filhos 

vinculados ao CIAF 

150 Thaise Novaes 

25.  CMEI-Centro Municipal de 

Educação Infantil "O Reino das 

Promover momentos de reflexões a 

respeito das interações da criança 

São José 

dos Pinhais 

Professores e Alunos 

do CMEI 

90 Eliane Blaszkowski 

Champaoski 



 

Delícias"  com as mídias digitais  

26.  Igreja Metodista do Bacacheri em 

Curitiba 

Ministrar Palestra: Uso de 

Tecnologias: Permitir ou Proibir? 

Curitiba Membros da Igreja, 

principalmente pais 

de crianças e 

adolescentes 

40 Rosane Neumann 

27.  Colégio Estadual do Paraná Participar do Desfile de Sete de 

Setembro: Projeto Trânsito Seguro 

Sem Distração com Celular em 

alusão ao Dia Nacional do Trânsito 

– Projeto CEP 

Curitiba Sociedade em geral 3.000 Cineiva Campoli Tono 

28.  ONG Miúdos Seguros na NET Promover a Facebook Live: 

Relações dos jogos eletrônicos 

violentos com o comportamento 

antissocial 

Web Sociedade em geral 300 Evelise Carvalho, Tito 

de Moraes 

29.  FIEP-SESI  Participar do Congresso Sesi ODS 

2019, receber o Certificado para o 

I-T&DH de mérito ao contribuir 

com o alcance dos ODS 3, 5, 16; 

Promover Oficina: Educação Digital 

Consciente 

Curitiba Sociedade em geral 800 Maria Christina dos 

Santos, Rosane 

Neumann, Roseane 

Bernartt, Cineiva 

Campoli Tono 

30.  Igreja Santo Antonio Inácio e Santa 

Paula 

Ministrar a Palestra Educação 

Digital Consciente 

Curitiba Membros da Igreja 50 Cineiva Campoli Tono 



 

31.  Centro Universitário UNIBRASIL Ministrar Palestra “Trânsito Seguro 

sem Distração com Celular”  

Curitiba Professores e Alunos 

do Curso de 

Pedagogia 

90 Roseane Bernartt 

32.  Igreja Batista Bacacheri Ministrar Palestra “Escola de Pais: 

Interações da criança com as mídias 

digitais ” 

Curitiba Membros da Igreja 37 Eliane Blaszkowski 

Champaoski 

33.  DETRAN-BPTRAN - Ruas de Curitiba Participar da Mobilização na 

Semana Nacional de Trânsito – 

Mascotes  

Curitiba Sociedade em geral 300 Patrulha de Trânsito 

do Paraná – Curitiba 

34.  UFPR Participar da Semana de Extensão e 

Pesquisa junto ao Projeto: 

Prevenção ao Aliciamento Online 

de Crianças  

Curitiba Alunos e Professores 

da UFPR 

70 Elenice Novack, 

Roseane Bernartt e 

estagiárias UFPR 

35.  Sociedade Paranaense de Pediatria Promover o Fórum: Proteção à 

Criança e ao Adolescente na Era 

Digital 

Curitiba Sociedade em Geral 80 Antonio de Farias, 

Cineiva Tono, Ataide 

Prestes 

36.  FEAE – Curitiba I Promover a Palestra: A Dignidade 

Humana na Era Digital 

Curitiba Membros dos Grupos 

da FEAE Curitiba e 

Região 

Metropolitana 

100 Mauro e Cecília 

Haffner, Cineiva 

Campoli Tono 

37.  Colégio Estadual do Paraná Promover a palestra O uso das 

Tecnologias no ambiente de 

Curitiba Alunos e Professores 

do Curso de Técnico 

60 Roseane Bernartt 



 

trabalho. em Informática 

38.  UNINTER Promover a Palestra Trânsito e 

Celular: Perigo à Vista 

Curitiba Alunos e Professores 

do Curso de 

Pedagogia 

8 Cineiva Campoli, 

Roseane Bernartt 

39.  UniDomBosco Promover a Palestra: Proteção 

Humana na Era Digital: Diálogo 

Emergente 

Curitiba Alunos e Professores 

dos Cursos de 

Fisioterapia e 

Enfermagem 

100 Cineiva Campoli, 

Roseane Bernartt 

40.  Escola Estadual João Ribeiro de 
Camargo 

Promover palestras tratando da 
temática sobre Bullying 

Colombo Alunos dos ¨6 º e 7º 

anos 

100 Rudhyero Marcondes, 
Krissie Menezes, 
Camila de Oliveira da 
Silva Souza, Roseane 
Bernartt, Veridiane 
Wallbach Ribeiro 

41.  Colégio Estadual do Paraná, Museu 

Oscar Niemayer, Prefeitura CTBA - 

SETRAN 

Promover várias ações durante a 

Semana Nacional da Criança, Dia 

Mundial da Saúde Mental 

Curitiba Alunos, Pais e 

Professores e 

Sociedade em geral 

700 Sonia Casatti, Cineiva 

Campoli, Roseane 

Bernartt 

42.  ONG ELO Ministrar Palestra sobre Uso 

saudável, responsável e seguro das 

tecnologias digitais 

Curitiba Alunos Aprendizes e 

Professores da ELO 

35 Cineiva Campoli Tono, 

Roseane Bernartt 

43.  Colégio Sagrado Coração Ministrar Palestra: Os desafios da 

família na era digital 

Curitiba Pais, Professores e 

Alunos do Colégio 

70 Cineiva Campoli Tono, 

Roseane Bernartt 



 

44.  FEAE Nacional Ministrar Palestra: A Era Digital: 

Benefícios e Riscos no Encontro 

com o Amanhã 

Serra 

Negra-SP 

Membros da FEAE de 

todo o país 

400 Cineiva Campoli Tono 

45.  Secretaria Municipal de Políticas 

sobre Drogas – Prefeitura de 

Campina Grande do Sul 

Participar da cerimônia de adesão 

do Município à Força Tarefa 

Infância Segura e Programa 

Reconecte Paraná 

Campina 

Grande do 

Sul 

Sociedade de 

Campina Grande  do 

Sul 

350 Rosane Neumann, 

Maria Christina dos 

Santos 

46.  Associação do Ministério Público do 

PR 

Promover a Oficina Proteção à 

Criança e ao Adolescente na Era 

Digital - Oficina para Controle 

Parental para o uso de Celulares 

por Crianças 

Curitiba Pais ou Avós de 

Crianças 

10 Ataíde Prestes 

47.  Grupo do Amor Exigente da Igreja 

Perpétuo Socorro 

Ministrar Palestra sobre Prevenção 

à Dependência Tecnológica 

Curitiba Participantes do 

Grupo de Amor 

Exigente 

25 Mauro Haffner, 

Cineiva Campoli Tono 

48.  SEJUF e Núcleo Regional 

Metropolitana Sul 

Apoiar a realização do Curso “Detox 

Digital Paraná” 

Curitiba Professores, 

Pedagogos e 

Diretores do NRE Sul 

120 Maria Christina, 

Demetrius Gonzaga, 

Thaise Novaes, Cineiva 

Tono, Roseane 

Bernartt 

49.  Assembleia Legislativa do PR – 

CRIAI 

Ministrar a Palestra: Palestra sobre 

“Violência contra Criança na 

Internet” no 1º Seminário 

Londrina Sociedade de 

Londrina 

250 Cineiva Campoli Tono 



 

OAB-Londrina Interativo Paraná Consciente 

50.  Google Participar do LATAM Safety Summit  São Paulo Especialistas 

Convidados 

60 Evelise Carvalho, 

Roseane Bernartt 

51.  Igreja Alcance Ministrar Palestra: Família e 

Tecnologia  

Campina 

Grande do 

Sul 

Membros da Igreja 30 Rosane Neumann 

52.  FIEP - SESI  Promover o Workshop: 

“Aprendizagem, Produção e 

Produtividade na Era Digital” 

Curitiba Alunos dos Colégios 

CIC, Boqueirão e 

Internacional 

300 Everson Savaris, 

Milton Kubicke, 

Eberson Freitas, 

Aharon Tono, Angela 

Carsten, Cineiva Tono, 

Roseane Bernartt 

53.  Hospital do Idoso Promover a Palestra: proteção 

Humana na Era Digital 

Curitiba Funcionários do 

Hospital 

60 Roseane Bernartt, 

Krissie Menezes, 

Camila de Oliveira da 

Silva Souza 

54.  Escola Ivan Ferreira do Amaral Ministrar Palestra: Família e 

Tecnologia 

Campina 

Grande do 

Sul 

Pais, Professores e 

Alunos da Educação 

Básica 

90 Rosane Neumann 

55.  Instituto Federal do Paraná Ministrar Palestra: Família e 

Tecnologia 

Curitiba Grupo de Estudos 

sobre Drogas 

5 Rosane Neumann 



 

56.  Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho 

Promover o Curso Detox Digital PR 

– via videoconferência 

Curitiba Profissionais das 

regiões de Londrina, 

Jacarezinho, Cornélio 

Procópio, entre 

outros 

70 Maria Christina dos 

Santos, Demetrius 

Gonzaga, Thaise 

Novaes, Cineiva Tono 

57.  Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho 

Apresentar e contextualizar acerca 

do papel do ITDH nas Ações da 

Força Tarefa Infância Segura do 

Paraná – FORTIS-PR 

Curitiba Integrantes da 

FORTIS-PR 

48 Maria Christina dos 

Santos 

58.  Assembleia Legislativa do Paraná  Contribuir com a elaboração do 

conteúdo e da justificativa dos 

Projetos de Lei 116/2019 e Projeto 

de Lei 530/2019 

Curitiba Toda a Sociedade do 

Estado do Paraná 

Toda a 

população 

do Paraná 

Cineiva Campoli Tono 

e Maria Christina dos 

Santos 

 Total 11.576  



   

100 
 

 

  

DECLARAÇÃO  

DE  

CURITIBA 

 

 

       

 

 



   

101 
 

16 de Maio de 2019 

DECLARAÇÃO DE CURITIBA 

Nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019, houve em Curitiba/PR, o “IV Seminário 

Internacional do Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação por Crianças e 

Adolescentes/Jovens e Adultos” e o “IV Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade 

Humana”, E.S.S.E2 Mundo Digital. O Centro Universitário UNIBRASIL não somente 

sediou como ofereceu apoio logístico para a sua realização. 

O evento contou com palestrantes internacionais, oriundos dos Estados Unidos e 

Portugal, e 32 (trinta e dois) palestrantes nacionais3, do Distrito Federal e de 6 (seis) 

Estados, a saber: Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Ceará, Rio Grande do Sul. 

Teve por objetivos: a) apresentar temas relevantes associados ao uso das tecnologias 

digitais; b) refletir sobre meios para a transformação do uso da Internet e das redes 

sociais em fonte mais ética, segura, saudável e educativa de conhecimentos e; c) 

refletir sobre meios para a transformação do uso da Internet e das redes sociais em 

ponte de diálogo entre as gerações4. 

Foram três dias intensos de palestras, debates e apresentação de vídeos – com 

foco transdisciplinar – sobre comportamentos sociais que extrapolam a percepção das 

famílias e da sociedade em geral, fundamentados em pesquisas científicas e trabalhos 

profissionais realizados em diversas instituições universitárias e comunitárias do Brasil 

e do mundo. Tiveram por foco os riscos e benefícios e transformações das tecnologias 

digitais, como a Internet, as redes sociais, os videogames e celulares/smartphones, 

ocorridos nos últimos 20 (vinte) anos.  

Houve a participação de 286 (duzentos e oitenta e seis) profissionais e 

acadêmicos de diversas áreas como Medicina, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, 

Tecnologia da Informação, Comunicação, Pedagogia, Filosofia, Direito, Segurança e 

Serviço Social que subsidiaram tecnicamente o evento, com interação multissetorial 

nas discussões, aprofundando a relevância dos temas abordados.  

                                                             
2

 

  Ética, Segurança, Saúde, Educação. 
 
3  O rol dos palestrantes, em anexo. 
4  Incluindo crianças e adolescentes / jovens, adultos e idosos. 
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Os organizadores/promotores do evento não poderiam deixar de agradecer a 

presença e o apoio institucional dos responsáveis locais, nacionais e internacionais do 

Instituto de Tecnologia & Dignidade Humana - I-T&DH; Centro de Estudos Integrados, 

Infância, Adolescência e Saúde – CEIIAS; Centro Universitário UNIBRASIL, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – Unicef, Center for Health Justice, Miúdos Seguros na 

Net; Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; Força Tarefa Infância Segura do 

Paraná – FORTIS, Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná; Polícia Federal 

do Paraná; Instituto Dimicuida; Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – 

NIC.br; GOOGLE-Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná – OAB/PR; 

Nethics Educação Digital; Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso 

da Universidade de São Paulo – Pró-Amiti-USP; Instituto Presbiteriano Mackenzie; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Centro de Apoio à Pesquisa no 

Complexo de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –CAPCS-UERJ; 

Universidade Estadual do Pará – UEPA; Universidade Federal do Paraná – UFPR; 

Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – DEDICA; Universidade 

Estadual de Londrina – UEL; Centro Universitário Campos de Andrade – 

UNIANDRADE; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP; Serviço 

Social da Indústria (Paraná) – SESI-PR, Sindicato das Escolas Particulares do Paraná 

– SINEPE/PR; Associação Brasileira de Medicina do Tráfego – ABRAMET; Juruá 

Editora e Suvalan. 

______________________________________________________________________ 

 

 Segue, abaixo, uma síntese dos principais aspectos ressaltados no evento: 

 

Discorreu-se a respeito da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU em 1989, 

ratificada por 196 países, que somente não foi um consenso mundial pela falta 

de ratificação dos Estados Unidos. Direitos de crianças são direitos humanos, 

logo, indivisíveis e interdependentes. No que se refere ao acesso às tecnologias 

por crianças e adolescentes, faz-se necessário ponderar: proteção integral 

versus violação de direitos, sob o ponto de vista legal, tomando-se por base o 
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previsto no ordenamento jurídico brasileiro5. 

Apontou-se como desafios: a) ter uma política de inclusão digital que contemple a proteção de crianças e adolescentes 

para o uso seguro da internet (incluir protegendo); b) mobilizar os próprios adolescentes e jovens para conhecer, produzir 

e divulgar informações confiáveis sobre o uso seguro da internet (a sua própria prática na prática); c) quanto ao setor 

privado, destacou-se a sua responsabilidade social, necessidade de transparência e compliance, disseminação de boas 

práticas e diálogo direto com usuários de seus produtos; d) no que se refere aos pais, faz-se indispensável o exercício da 

mediação, do controle do tempo de uso e do acesso a conteúdo não prejudiciais, lembrando-se que o uso de 

equipamentos eletrônicos por mais de uma hora é trágico para crianças pequenas. 

No Estado do Paraná, em fevereiro de 2019, foi firmado um pacto entre o Poder 

Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná e outras instituições, 

denominado “Força-Tarefa Infância Segura: Prevenção e Combate a Crimes 

Contra a Criança” – FORTIS. Composta por 14 ações, integra as políticas 

públicas dos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, 

educação e saúde, por meio de medidas coordenadas e efetivas para a proteção 

integral da criança e do adolescente, tanto preventivamente quanto com 

atendimento especializado às vítimas e testemunhas de violência, conforme 

estabelecido na Lei 13.431/20176. Inclui ações de conscientização, prevenção e 

combate a crimes cibernéticos; serviço integrado de recebimento e 

monitoramento de denúncias (Disque 181); criação e adoção obrigatória de 

instrumento unificado de relato espontâneo de violência; capacitação 

interdisciplinar de profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos – SGD; 

efetivação da rede de proteção; fortalecimento da Polícia Civil e Científica; 

criação de centros integrados de atendimento às vítimas de crime ou violência; 

enfrentamento à violência letal; enfrentamento a crimes e violências contra 

crianças e adolescentes com deficiência. 

Foram apresentadas reflexões que vem sendo feitas com ineditismo pelo 

Governo Federal sobre a necessidade do enfrentamento a vícios e impactos 

negativos do uso imoderado de novas tecnologias e o lançamento da semana do 

                                                             
5  Constituição da República Federativa do Brasil; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 
8.069;1990; Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990, Marco Civil da 
Internet – Lei n. 12.965/2014; Lei 13.185/2015 – sobre o combate à intimidação sistemática (Bullying).  
6  A Lei nº 13.431/2017 institui o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima 

ou testemunha de violência. 
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denominado “Detox-Digital-Brasil”.  

Discutiu-se a importância da conexão social, do pensamento crítico e 

criatividade em relação ao humanismo, com exemplos sobre brain hacking, a 

datificação das impressões digitais, e os mecanismos de gratificação, 

recompensa e manipulação política dos dados, além da polarização dos fatos 

para chamar a atenção, inclusive das crianças e adolescentes, através da 

internet das coisas. 

Foram expostos dados de pesquisas brasileiras realizadas em 2017 pelo Comitê 

Gestor de Internet no Brasil – CGI.br demonstrado que 85% das crianças e 

adolescentes com as idades entre 9 (nove) e 17 (dezessete) anos eram usuários 

de Internet no Brasil e esse percentual corresponde a 24,7 milhões de indivíduos 

conectados. Nas escolas, 99% dos professores estão conectados e 39% já 

tiveram que lidar com os problemas originados pelo uso da Internet por seus 

alunos. 

Foram tecidas considerações sobre fenômenos em que o fazer mau uso da 

tecnologia pode se tornar um problema de saúde pública, incluindo a 

dependência e os transtornos comportamentais, gestos de auto-lesão, gestos 

suicidas. Acrescenta-se a violência virtual, associada à sexualidade: sexting, 

nudes, porn revenge, sextortion, estupro virtual, além do assédio e aliciamento 

online de crianças e adolescentes com fins sexuais 

Destacou-se a importância da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD que estabelece o consentimento e a mediação parental7 para 

tornar o uso da internet seguro, consciente e responsável para todos.  

Debateu-se sobre a necessidade de maximização do potencial e minimização 

dos riscos para aprimorar as questões de segurança e cidadania digital. 

                                                             
7 Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em 

seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. 
 § 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento 
específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. 
 [...] 
 § 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º 
deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações 
pessoais além das estritamente necessárias à atividade. 
 § 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a 
que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias 
disponíveis. 
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Foi trazida uma reflexão sobre brincar – seu contexto histórico e cultural –, jogar 

– seu papel fundamental para o desenvolvimento e melhora da criatividade e 

rendimento escolar. Destacou-se que a família que conversa com os filhos 

contribui como fator de proteção, minimizando o risco da dependência. 

Apresentou-se evidências científicas acerca da exploração dos jogos eletrônicos 

associadas à Internet Gaming Disorder, recentemente incluída na Classificação 

Internacional das Doenças, CID-11 da OMS nos critérios # 6 C 51.0 

(online/Internet) e # 6 C 51.1 (off-line). Implica em transtorno comportamental e 

pode trazer comorbidades psiquiátricas.  

Discorreu-se sobre as implicações da exposição a telas no desenvolvimento 

cerebral da criança e do adolescente. Mencionou-se que: a) quanto maior o 

tempo de uso de telas, maior o índice de massa corpórea e pior a qualidade da 

dieta; b) o uso de múltiplas telas dificulta a manutenção da concentração; c) há 

implicações orgânicas e anatômicas no desenvolvimento cerebral pelo uso 

excessivo de telas; d) há resultado de pesquisas científicas na atualidade que 

evidenciam a criação de uma geração multitarefas, por conta do excesso de 

informação, provocando o aumento de casos de Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade - TDAH e; e) o maior número de horas em frente a 

telas reduz o vocabulário da criança. Sugestões apresentadas: a) o tempo de 

tela não deve ser solitário; b) criação de espaços na casa sem aparelhos 

eletrônicos; c) utilização de aplicativos que conectem os aplicativos dos pais aos 

dos filhos e; d) restrição do uso e do acesso mediada pelos pais. 

Foram apresentadas avaliações do prejuízo escolar, familiar, social e de saúde, 

bem como a associação do uso excessivo de jogos eletrônicos com as 

comorbidades como depressão, ansiedade social, TDAH e as famílias 

disfuncionais com transtornos mentais. A dissociação e a diminuição da atenção 

e memória, com enfoque no uso excessivo e do aumento do consumo dos jogos, 

como um transtorno do controle do impulso.  

Foram expostos aspectos positivos da “gamificação” na saúde e na educação. 

Os jogos têm metas e objetivos claramente definidos, estabelece regras simples 

e consistentes para o alcance das metas e favoráveis à criatividade. Há 

exemplos de jogos pró-sociais, inclusive sendo pesquisados como incentivo de 
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práticas saudáveis para crianças com doenças renais e em diálise. Todavia, 

foram pontuadas desvantagens da “gamificação”, entre as quais: a) levar à 

competitividade exagerada; b) tornar-se fonte de ansiedade e frustração; c) ser 

usado como instrumento nefasto de controle social. 

Discorreu-se sobre os benefícios do uso de tecnologias em próteses médicas e 

outros equipamentos para crianças cegas, com Síndrome de Down ou com 

outras deficiências, auxiliando na inclusão sociodigital.  

Foram apresentados jogos educativos, nacionais e internacionais, inclusive 

como recurso didático para cooperar com o trabalho com conteúdo significativo 

para a cidadania sociodigital e ambiental. 

Apresentados os resultados de pesquisa com educadores no Brasil em que 98% 

afirmam que segurança on-line deveria fazer parte do currículo escolar para o 

desenvolvimento de hábitos digitais saudáveis. 

Foram apresentadas as patologias de ordem física decorrentes do uso 

inadequado de dispositivos eletrônicos como lesões por esforço repetitivo 

(tendinites, síndrome do túnel do carpo, cabeça de texto, dedo de gatilho, entre 

outros) e a importância de incentivar as crianças à prática esportiva e ao contato 

a natureza. 

Ressaltou-se a importância de se trabalhar o letramento sociodigital nos 

processos de formação dos acadêmicos de TI (tecnologia de informação), de 

modo a sensibilizá-los e conscientizá-los acerca dos impactos humanos, 

ambientais e sociais dos produtos desenvolvidos.  

Fez-se referência: a) ao fato de 1 em cada 3 internautas ser criança; b) à 

necessidade de se observar quem é espelho, o modelo referencial da criança: a 

família (o pai, a mãe) ou as redes sociais (indústria do entretenimento). 

Foram apresentados os principais problemas médicos de: a) transtornos do sono 

(diminuição do sono, dificuldade para dormir, pesadelos e terror noturno, 

sonolência diurna); b) sedentarismo; c) problemas nutricionais e dietas mágicas 

da internet; d) transtornos visuais, auditivos e posturais; e) problemas 

comportamentais de depressão, drogas, auto-lesões. Foram elencados crimes 

de abandono e de abuso familiar e destacada a campanha “Conecte-se ao que 
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Importa”8. 

Ressaltou-se a indispensável mediação parental, lembrando-se que 

smartphones não são brinquedos. É necessário estabelecer regras e horários 

para acesso aos equipamentos eletrônicos, manter o convívio familiar às 

refeições, adotar o uso de filtros de segurança. Os pais e a escola não podem se 

eximir do uso correto, ético, seguro e saudável das mídias. Os valores da família 

estão em cheque. As alternativas apresentadas foram: a) sempre dialogar; b) 

desconectar sempre que possível; c) buscar materiais de apoio (Safernet9, 

Internet Segura10, Helpline, Classificação Indicativa do Ministério da Justiça11, 

Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria12, Manual Benefícios 

da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes.13  

Foi mencionado haver controvérsias quanto à relação entre jogos eletrônicos e a 

violência entre jovens. Dados científicos têm demonstrado haver possível 

correlação entre o agravamento da agressividade em pessoas já violentas, 

mencionando-se como fatores de risco o abuso físico, a negligência, modelos 

agressivos, a violência doméstica praticada por pais nocivos ou tóxicos. 

Foi, também, apresentada a intergeneracionalidade da violência e do abandono 

social e ressaltada a necessidade de uma Classificação Indicativa Universal, em 

vez da nacional ora vigente, do Ministério da Justiça e a importância de os pais 

exercerem o monitoramento dos jogos online e valorizarem os sentimentos dos 

filhos sobre o porquê da necessidade dos jogos como alternativas de 

comportamento.  

A Pedagogia do Olhar na Era Digital foi tema de bastante discussão na relação 

entre pai-mãe-filhos, professor-aluno, bem como a busca da metodologia 

adequada para ensinar aos pais e aos professores – exemplos a serem 

                                                             
8 Disponível em: <https://www.crmpr.org.br/Conectese-ao-que-importa-campanha-em-defesa-das-criancas-
11-47111.shtml >. 
9 Disponível em: 
<https://new.safernet.org.br/home?field_subject_value=All&field_type_value=All&page=1>. 
10 Disponível em: <https://internetsegura.br/pdf/guia-internet-segura.pdf>. 
11 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guia-pratico-
de-audiovisual-3o-ed.pdf > e <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/controle-parental>. 
12 Disponível em: <https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-Morient-Saude-Crian-e-
Adolesc.pdf>. 
13 Disponível em: < https://criancaenatureza.org.br/acervo/beneficios-da-natureza-no-desenvolvimento-de-
criancas-e-adolescentes/ >. 

https://www.crmpr.org.br/Conectese-ao-que-importa-campanha-em-defesa-das-criancas-11-47111.shtml
https://www.crmpr.org.br/Conectese-ao-que-importa-campanha-em-defesa-das-criancas-11-47111.shtml
https://new.safernet.org.br/home?field_subject_value=All&field_type_value=All&page=1
https://internetsegura.br/pdf/guia-internet-segura.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guia-pratico-de-audiovisual-3o-ed.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guia-pratico-de-audiovisual-3o-ed.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/controle-parental
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf
https://criancaenatureza.org.br/acervo/beneficios-da-natureza-no-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes/
https://criancaenatureza.org.br/acervo/beneficios-da-natureza-no-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes/
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seguidos relativamente ao horário e tempo de uso da Internet e das tecnologias 

digitais.  

Refletiu-se sobre problemas de (des)conexão no trânsito, fatalidades e acidentes 

causados pelo uso das tecnologias e celulares por condutores de veículos. 

Dados de pesquisas demonstram que além do excesso de velocidade e do 

alcoolismo, o uso de celulares ao volante aumenta em 400% o risco de 

acidentes, e tem sido identificada como a terceira causa mais importante no 

Brasil. Um em cada três pedestres se distrai com o uso do celular nas calçadas, 

daí a importância das faixas luminosas e de programas de conscientização 

pública.  

Num momento de congraçamento do seminário, os bonecos do Instituto 

Tecnologia & Dignidade Humana da campanha de prevenção de acidentes no 

trânsito foram mostrados ao final das palestras com sucesso entre todos, assim 

como a música-tema do I-T&DH:  “Desconecta”, composta em 2015 para o 

evento na II Edição, foi cantada por todos, com conteúdo que se mantém 

atualíssimo em 2019.  

Ao final, alguns trabalhos de pesquisa universitária foram apresentados. 

 

______________________________________________________________________ 

 

PONTOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 1 Implementar trabalho intersetorial e interdisciplinar como metodologia de 

capacitação profissional para intervenções públicas e entre instituições 

universitárias e educacionais, nas áreas de proteção social e prevenção dos 

riscos do uso das tecnologias digitais, principalmente de crianças e adolescentes 

e suas famílias. 

 2  Construir saberes através da internet, resulta em inter-relações de dinâmicas 

entre alfabetização e letramento digital, uso consciente das tecnologias e 

atendimento mais humanizado de pessoas, na era digital. 
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 3  Estabelecer regras éticas de respeito e privacidade na proteção da identidade 

digital são imprescindíveis tanto quanto as regras de segurança no uso saudável 

das tecnologias e das redes sociais. 

 4  Exercer a mediação parental no uso de tecnologias por crianças e 

adolescentes, além de um dever legal em nosso país, é uma necessidade ética e 

moral. Mas para essa mediação ocorrer de forma efetiva, faz-se necessária a 

alfabetização midiática sobre o uso saudável e seguro da Internet que pode 

ocorrer articulada à escola. 

 5  Tornar o tema segurança, ética, privacidade e proteção de dados parte do 

conteúdo curricular de forma integrada a outras matérias na Educação Básica, e 

garantir maior atenção e critérios bem definidos, entre família e escola, na entrega 

de tecnologias digitais a crianças e adolescentes, sempre considerando as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria14. 

 6 Incentivar a construção de ambientes tecnológicos digitais seguros onde a 

comunicação e informação para crianças e adolescentes/jovens universitários 

sejam éticos, saudáveis e educativos. O uso de um “selo de qualidade” poderia 

servir como modelo referencial. 

 7 Implementar, de forma prioritária, mecanismos de proteção online de crianças e 

adolescentes, não somente para incentivo à produção de materiais educativos e 

significativos à coletividade, mas também para o controle da transmissão de 

games violentos, desafios perigosos, imagens e vídeos pornográficos ou de 

tráfico/exploração sexual, uma vez que podem conduzir a fatalidades. 

 8  Planejar e implementar campanhas educativas – direcionadas a pais & famílias, 

escolas & universidades, empresas de mídias & tecnologias – sobre o uso ético, 

seguro, saudável e educativo da Internet, com mais responsabilidade social no 

que tange aos conteúdos que envolvam crianças e adolescentes. 

 9   Preparar as crianças e os adolescentes para a vida futura COM a tecnologia 

(uso de computadores e outros equipamentos, análise de dados, domínio de 

algoritmos, linguagens de programação, cultura digital) de modo a considerar a 

inclusão e o letramento digital às vistas da ética e do bem-estar social. 

                                                             
14  http://www.sbp.com.br/src/uploads/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/manual_orientacao.sbp_cen_.pdf 

http://www.sbp.com.br/src/uploads/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf
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 10  Desenvolver mecanismos de incentivo pelas agências de fomento: a) às 

pesquisas universitárias, multicêntricas regionais e de abrangência nacional sobre 

os impactos humanos, ambientais e sociais do uso de tecnologias digitais, b) a 

construção de uma base de dados de indicadores sobre o acesso e uso da 

internet por crianças e adolescentes, com plena divulgação para a sociedade para 

avaliação dos impactos às vistas do desenvolvimento infantil, da saúde, educação 

e da segurança15. 

_____________________________________________________________________ 

COMPOSIÇÃO DA MESA DE ABERTURA  

1. Sr. Mario Volpi, Coordenador de Programa Cidadania dos Adolescentes no Fundo das 

Nações Unidas para a Infância - UNICEF Brasil 
 

2. Sr. Daniel Celestino de Freitas Pereira, Coordenador-geral de Enfrentamento a 
Vícios e Impactos Negativos do Uso Imoderado de Novas Tecnologias, da Secretaria 
Nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 

3. Professor Doutor Leandro Franklin Gorsdorf, Pró-reitor de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal do Paraná, representando o Reitor da Universidade Federal do 
Paraná, Prof. Dr. Ricardo Marcelo 

 

4. Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea representando o Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná –TJ/PR, Desembargador Adalberto Jorge Xisto 
Pereira. 

 

5. Procuradora de Justiça, Doutora  Michele Rocio Maia Zardo, representando Ivonei 
Sfoggia, Procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 

 

6. Professora Dra. Lilian Pereira Ferrari, Reitora do Centro Universitário UNIBRASIL. 
 

7. Dr. Felipe Hayashi - Diretor do Departamento de Justiça e Coordenador-Geral da 
Força-Tarefa Infância Segura do Paraná, representando Ney Leprevot, Secretário de 
Estado da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná. 

 

8. Sr. Mauro Alberto Martins de Oliveira, Presidente da Associação Regional do Amor-
Exigente de Curitiba, representando o Presidente da Federação Amor Exigente - 
Miguel Tortorelli. 

 

9. Dra. Evelyn Eisenstein, Diretora da Clínica de Adolescentes e do CEIIAS - Centro de 
Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde, Coordenadora da Rede ESSE 
Mundo Digital e uma das Organizadoras deste evento.  

 

10. Dra. Maria Christina dos Santos, Conselheira Fiscal da Organização Social - Instituto 
Tecnologia e Dignidade. 

 

                                                             
15 Vide modelos do CETIC-CGI-Tic-Kids-Online e Educação. 
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______________________________________________________________________ 

 

PALESTRANTES 

 

1.  Alessandra Borelli Nethics Educação Digital 

2.  Andreia de Jesus UFPR 

3.  Beatriz Bermudez UFPR 

4.  Cajetan Luna  Center for Health Justice - EUA 

5.  Cineiva Campoli Tono I-T&DH, Força Tarefa Infância Segura do PR – SEJUF/PR 

6.  Cristiano Nabuco  USP 

7.  Daniel Celestino Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

8.  Daniel Spritzer UFRGS 

9.  Daniela Costa Cetic.br/NIC.br 

10.  Demétrio Jereissati DimiCuida 

11.  Eduardo Jorge Custódio UERJ 

12.  Evelise Carvalho UNIANDRADE 

13.  Evelyn Eisenstein Sociedade Brasileira de Pediatria, CEIIAS-UERJ 

14.  Felipe E. Hideo Hayashi FORTIS – SEJUF//PR 

15.  Flúvio Cardinelli Garcia Polícia Federal 

16.  Ivelise Fortin de Campos PUC/SP 
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