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O I-T&DH implementou o Projeto “Conectar com Sabedoria” no biênio 

2016/2017, com apoio da BrazilFoundation, com o desenvolvimento de processos de 

formação sobre o uso saudável, seguro e responsável das tecnologias digitais para mais 

de 2.000 paranaenses, de todas as idades. 

Este Projeto estava integrado ao Projeto de Extensão Universitária “Construindo 

Saberes Através do Computador e Internet”, coordenado pela Profª Andreia de Jesus do 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná 

(SEPT/UFPR), e contou com a participação de acadêmicos da área de tecnologia. 

A essência do Projeto “Conectar com Sabedoria” foi a disseminação de 

informações para o desenvolvimento da consciência crítica e reflexiva dos impactos do 

uso das tecnologias, para a redução de danos e a prevenção de crimes na internet, da 

dependência tecnológica e de outros males decorrentes do uso desmedido das 

tecnologias de informação e comunicação, principalmente com foco na proteção de 

crianças, adolescentes. 

Durante o primeiro semestre ano de 2016, o Instituto Tecnologia e Dignidade 

Humana realizou oficinas de formação para o uso saudável e seguro das tecnologias 

digitais para acadêmicos do SEPT/UFPR. 

Assim, cinco acadêmicos do SEPT/UFPR, assumiram a função de 

multiplicadores dos conteúdos abordados nas oficinas e ministraram palestras para a 

totalidade dos alunos (crianças e adolescentes) da Escola Estadual D. Pedro II em 

Curitiba, no segundo semestre de 2016. 

 

  

Imagem 1: Palestras para os alunos da Escola D. Pedro II ministradas por acadêmicos da UFPR - 2016. 

Fonte: Arquivo de imagem do I-T&DH. 

 

 



Os pais e professores dos alunos da Escola Pública Estadual D. Pedro II 

participaram de Palestras ministradas por Cineiva Campoli Tono, Presidente do I-

T&DH. 

 
Figura 1: Flyer das Palestras ministradas para Professores e Pais da Escola D. Pedro II - 2016. 

Fonte: Arquivo de imagem do I-T&DH. 

 

Para “marcar”, literalmente, a Escola D. Pedro II, como instituição partícipe do 

Projeto „Conectar com Sabedoria‟ - Mobilização educacional para o uso saudável e 

seguro de tecnologias digitais por crianças e adolescente, foi realizada uma obra 

artística nos muros do pátio, no interior do estabelecimento de ensino, com uma imagem 

em aero grafismo com conteúdo que reflete justamente a essência da mobilização junto 

à comunidade escolar. Os responsáveis por essa arte foram Case (Dois Dom Studio) e 

Bolacha.  

 



 

 
Figura 2: Muro do pátio interno da Escola Estadual D. Pedro II em Curitiba/PR  

Fonte: Arquivo de imagens do I-T&DH 

 

 

Ainda no biênio 2016/2017, também como atividade prevista no Projeto 

“Conectar com Sabedoria”, com apoio da BrazilFoundation, representantes do Instituto 

Tecnologia e Dignidade Humana participaram da produção de material escrito e em 

vídeo e da tutoria/moderação em fórum online de discussão de um dos Módulos (III) do 

Curso “Formação dos Gestores dos Espaços Cidadão
1
”, promovido pela Secretaria de 

Estado de Assuntos Estratégicos do Paraná. 

Na 1ª Turma do Curso, em modalidade à distância, o conteúdo sobre o uso 

saudável e seguro das tecnologias digitais (Módulo III) foi trabalhado no período de 28 

de julho a 31 de outubro de 2016. Foram 452 participantes (gestores dos espaços 

cidadãos, professores e pedagogos) de 119 municípios do Estado do Paraná 

contemplados. Na 2ª Turma do Curso, também na modalidade à distância, o Módulo III 

foi trabalhado, de 06 de abril a 26 de junho de 2017, com 475 participantes de 152 

municípios do Estado do Paraná. 

                                                           
1
 Espaço Cidadão são estruturas descentralizadas (laboratórios de informática) nos municípios do Estado do Paraná contendo 

computadores com acesso a internet para o uso da população em geral. Tais Espaços são utilizados gratuitamente por cidadãos dos 

municípios para acessar serviços básicos como básicos do Estado, como informações e consultas para emissão de documentos, 
serviços de água e luz, Detran, Previdência Social, Programação Cultural, entre outros e ainda, acessar cursos profissionalizantes via 

internet. Os municípios mantém as estruturas física, tecnológica e humana para o funcionamento destes Espaços. 

http://www.seae.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237 



Com a implementação do Projeto “Conectar com Sabedoria”, crianças, 

adolescentes, jovens e até adultos e idosos que frequentam os Espaços Cidadãos 

(Telecentros) e ambientes escolares e universitários do Paraná foram sensibilizados. 

Como destaque positivo houve a mobilização social e a criação de uma rede de 

proteção no Estado do Paraná, especialmente nos Espaços Cidadãos contra os riscos e 

efeitos nocivos do uso das tecnologias digitais, envolvendo profissionais das diversas 

áreas do conhecimento, professores, gestores dos próprios Telecentros, pedagogos, 

alunos de escolas e colégios públicos estaduais, entre outros.  

Com destaque, além do trabalho desenvolvido na Escola D Pedro II, também a 

Escola Estadual Polivalente e o Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba/PR, contou 

com movimentações para a conscientização do uso saudável e seguro das tecnologias, 

por intermédio dos Pedagogos, Gisele Guimarães e Alexandro Muhlstedt. Os quais 

multiplicaram conteúdos sobre o Projeto “Conectar com Sabedoria”, junto aos 

professores e alunos de ambas as instituições de ensino, com base em material 

informacional fornecido pelo Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. 

 

  

Imagem 2: Palestras dos Pedagogos da Escola Polivalente e Colégio Estadual do Paraná - 2017. 

Fonte: Arquivo de imagem do I-T&DH. 

 

 

Em setembro de 2016, a Presidente do Instituto Tecnologia e Dignidade 

Humana, Cineiva Campoli Tono, à convite da Professora Wanda Cristina Mendes 

Camargo, ministrou uma palestra sobre os malefícios do uso desmedido de tecnologias 

digitais no Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL), em evento 

destinado à formação continuada de professores e pedagogos do Núcleo Regional de 

Educação da área Metropolitana Norte (NRE-AMN). Cineiva enfatizou a importância 

do papel da escola e dos colégios nos processos de inclusão digital das crianças e dos 

adolescentes, em termos de dados e informações sobre os impactos humanos de uso e 

quanto à qualidade de orientação, de modo a preservar a sua proteção integral. 

 



 
Imagem 3: Palestra para professores e Pedagogos do NRE-AMN na UNIBRASIL - 2016. 

Fonte: Arquivo de imagem do I-T&DH.  
 

 

A finalização do Projeto “Conectar com Sabedoria” culminou com o desenvolvimento 

do sítio eletrônico do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana: 

www.tecnologiaedignidadehumana.org.br, também com apoio da BrazilFoundation, o qual 

será lançado em 06 de fevereiro de 2018, em alusão ao Dia Internacional da Internet Segura, 

instituído pela Rede Safernet: https://www.saferinternetday.org/.  

 

 

http://www.tecnologiaedignidadehumana.org.br/
https://www.saferinternetday.org/

