PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2018
ANÁLISE DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA O I-T&DH (Análise FFAO)


Pontos Fortes a explorar:
- universalidade de acesso às tecnologias digitais por pessoas de todas
as idades, em todos os lugares e espaços;
- impactos humanos e sociais, cada vez mais questionáveis e
negligenciados pelas políticas de inclusão digital, resultantes da produção
e da aplicação de tecnologias de informação e comunicação na
sociedade;
- manutenção do vínculo com a UFPR, com a UTFPR, com a Federação
Amor Exigente e com outras instituições de ensino, empresas e
associações civis para dar continuidade à obtenção de soluções, com
amparo científico e tácito, para o planejamento e desenvolvimento de
pesquisa-ação e de processos de formação para o uso saudável, ético e
seguro das tecnologias digitais;
- utilização da rede de proteção da criança e do adolescente na era
digital, constituída no caráter interdisciplinar e intersetorial para além das
fronteiras do Estado do Paraná, a fim de planejar e desenvolver ações
para prevenção das adversidades provenientes do uso desmedido das
tecnologias digitais na infância, na adolescência e na juventude, com
efetividade;
- fortalecimento da aplicação dos conceitos e metodologias da
“Comunidade de Prática”, com relevância estratégica para o contexto da
Gestão do Conhecimento Organizacional do I-T&DH junto ao Ministério
Público do Paraná, com foco na entidade “família”.



Pontos Fracos a superar:
- pais, pedagogos e gestores escolares desinformados sobre os
malefícios para a saúde, a aprendizagem, a segurança, os
relacionamentos sociais para as crianças e os adolescentes, devido ao
uso desmedido das tecnologias digitais cotidianamente;
- dificuldades relacionadas à dinamicidade de publicidade de informações
sobre as matérias tratadas pelo I-T&DH;
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- insuficiente amparo financeiro para o planejamento e o desenvolvimento
de projetos para a proteção dos usuários de tecnologias digitais;
- ausência de diretrizes de médio e longo prazo para as linhas de atuação
do I-T&DH;
- incipientes ações planejadas e desenvolvidas nas vertentes da
produtividade, da produção e do trânsito relacionadas aos impactos do
uso desmedido das tecnologias digitais.


Ameaças a minimizar:
- uso não significativo e indevido das tecnologias digitais por pessoas
desavisadas;
- pais, professores e pedagogos não conscientes da responsabilidade que
possuem sobre a orientação e o monitoramento de crianças e
adolescentes, usuários de tecnologias digitais, para garantia de sua
proteção integral;
- recursos insuficientes para o desenvolvimento das atividades
relacionadas às linhas de atuação do I-T&DH;
- falta de agilidade na aquisição e na aplicação de soluções tecnológicas
para divulgação dos trabalhos e experiências do I-T&DH.

 Oportunidades a aproveitar:
- fortalecimento das ações de protagonismo em tecnologia e dignidade
humana com a formação de instrutores-líderes entre jovens e adolescentes
na área do uso saudável, responsável e seguro das tecnologias digitais,
principalmente com foco em colégios e universidades;
- dinamização dos processos de disseminação efetiva de dados e
informações sobre os trabalhos e implementações, notícias, clippings e
depoimentos relacionados à causa, implementações e movimentações do
I-T&DH,
e
outros
encontrados
no
site:
www.tecnologiaedignidadehumana.org.br e em outras vias midiáticas;
- aplicação de ferramentas tecnológicas, com suporte no site institucional,
para inovação do fluxo de informações na Comunidade de Prática do IT&DH, fortalecendo os vínculos pessoais e institucionais e o compromisso
com a causa;
- consolidação da proposta de parceria com a Federação Amor Exigente
para a implementação de processos de formação na área de tecnologia e
dignidade humana, com o objetivo de formar multiplicadores para os
Grupos Ativos do AE, destinados a adultos e jovens;
- contribuição para o planejamento de um curso/projeto “Fortalecendo
Famílias” junto ao Ministério Público do Paraná, no que se refere aos
impactos do uso de tecnologias digitais no espaço e relações familiares.
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Com base na Análise FFAO, anualmente é realizado o Planejamento
Estratégico com participação de integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos
do I-T&DH, com o estabelecimento de objetivos e metas esquematizados a partir de
quatro Linhas de Atuação do I-T&DH: Pesquisa, Formação, Projeto e Consultoria
que são traçadas de modo paralelo ou independente, conforme o público-alvo, a
abrangência, a identidade setorial e o tempo de trabalho delineado.
A seguir estão apresentadas as principais ações do I-T&DH, previstas para
2018, com objetivos e metas definidos em curto prazo:
OBJETIVO
Formar
multiplicadores para
disseminar os
conteúdos trabalhados
pelo I-T&DH, com
apoio da UFPR, da
Federação Amor
Exigente, do Instituto
Cultural e Científico
Brasil Japão do
Paraná e de outros
apoiadores.

Contribuir com o
Projeto Fortalecendo
Famílias do Ministério
Público do Paraná

Fomentar a criação e
a inovação de
recursos
multimidiáticos para
fortalecer a
mobilização social em
“Tecnologia e
Dignidade Humana”.
Lançar e manter
atualizado o sítio
eletrônico do I-T&DH.

META
Atingir os 1700 alunos
(Crianças e
Adolescentes), suas
famílias do Colégio
Estadual Santa Rosa de
Curitiba e os 5000
alunos do Colégio
Estadual do Paraná.
Atingir o maior número
de usuários de
tecnologias digitais
possível.
Atingir os membros de
pelo menos 5 Grupos
Permanentes da
Federação Amor
Exigente.
Atingir o mínimo de 20
casais com o Projeto
Fortalecendo Famílias.

Alcançar o maior
número de pessoas que
possam se interessar na
produção de multimídias
e de metodologias para
o fortalecimento da
mobilização social do IT&DH.
Finalização da produção
de conteúdo suficiente
para lançar o site no
primeiro bimestre de
2018.

AÇÃO
O I-T&DH participará do Projeto de Extensão
“Construindo Saberes com o uso de Tecnologia”
– 1ª edição (2018-2021), coordenado pelo Dr.
Alexander R. Kutzek do SEPT/UFPR, mantendo
a perspectiva de contribuir com processos de
(in)formação para o uso saudável e seguro das
tecnologias digitais, com foco no Col. Santa
Rosa, Colégio Estadual do Paraná e em outros
interessados.
Serão ministradas palestras nas instalações da
Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão do
PR destinadas ao público em geral de Curitiba,
seguindo o Calendário 2018, conforme Apêndice.
Planejar a promoção de um Curso na modalidade
presencial e/ou semipresencial para os membros
dos Grupos da Federação Amor Exigente.

Produzir/disponibilizar material informacional
sobre os impactos do uso das tecnologias digitais
na família.
Moderar o fórum online do Curso Fortalecendo
Famílias na plataforma EAD do Ministério Público
do Paraná.
Lançamento do Prêmio Nacional de Tecnologia e
Dignidade Humana em 2018. Premiação das
categorias individual e coletiva, da produção de
recursos midiáticos que contribuam para a
prevenção dos efeitos nocivos do mau uso das
tecnologias digitais. Para isso, buscar-se-á apoio
de Agentes Financiadores.
Produção, pesquisa e organização de materiais
para divulgação de conteúdo escrito, em imagem
e vídeo no site do I-T&DH.
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APÊNDICE
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