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RELATÓRIO GERAL 2020

O presente Relatório Geral é composto pela explanação detalhada e apresentação de dados
e informações de cunho quantitativo e qualitativo referentes às ações e mobilizações do Instituto de
Tecnologia e Dignidade Humana – I-T&DH, empreendidas durante o ano de 2020.

1 Secretaria Municipal da Educação de Piraquara/PR
No dia 06 de fevereiro foi realizado o workshop: “Proteção Humana na Era Digital”, em
Piraquara/PR, articulado pela Secretaria Municipal de Educação, direcionado a professores e
servidores da educação infantil de todas as escolas daquele Município. As palestrantes foram
Roseane Bernartt (psicóloga), que abordou questões alusivas à saúde mental na era digital, e Maria
Christina dos Santos (advogada), que apresentou reflexões sobre “Controle parental segundo o
marco civil da internet: direito ou dever?” O egresso do curso de Psicologia do Centro Universitário
Autônomo do Brasil – UNIBRASIL, Rudhyero Marcondes, à época estágio no I-T&DH, acompanhou
e apoiou o processo de formação.

1

2 “Dia Internacional da Internet Segura 2020” no Centro Universitário Campos de Andrade –
Uniandrade – Curitiba/PR
O curso de Psicologia da Uniandrade e o I-T&DH promoveram ações alusivas ao Dia
Mundial da Internet Segura (11 de fevereiro), com o objetivo de impactar o máximo de pessoas para
o uso da rede mundial de computadores de forma mais consciente e responsável. A ação foi
organizada por Evelise Galvão de Carvalho, psicóloga e professora daquela unidade de ensino
superior e Conselheira Técnica do I-T&DH.
Alunos do curso de Psicologia foram responsáveis pela produção e exposição de
cartazes interativos no Campus Cidade Universitária durante a semana do dia 11 de fevereiro, bem
como pela elaboração de memes criados especialmente sobre o tema em questão.

A proposta teve por objetivo divertir, informar, conscientizar e, principalmente, interagir
com o público utilizando materiais criados com base nos hábitos e comportamentos das pessoas na
internet.

2

Outra estratégia de conscientização foi a mostra de celulares gigantes associados ao
“Desafio da Momo", não induzindo os participantes a ataques perigosos, mas direcionando-os ao
“Campeonato de Interland”, jogo online com aventuras por meio das quais se aprendem lições de
segurança e cidadania digital na prática. Essa atividade chamou bastante a atenção de alunos e
demais frequentadores da Uniandrade.
Os ganhadores do “Campeonato de Interland” foram:
 Ilha da Inteligência: Fábio e Guilherme (Psicologia – 5º período)
 Ilha da Gentileza: Joice (Psicologia – 7º período) e Naira (Psicologia – 9° período)
 Ilha da Atenção: Leticia e Kahuan (Psicologia – 7° período)
 Ilha da Segurança: Jean Marcos (Educação Física – 7º período) e Adriano (Direito –
8º período)
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3 “Dia Internacional da Internet Segura 2020” – Safernet Brasil-São Paulo/SP
No dia 11 de fevereiro, Ataíde Prestes de Oliveira Junior (2º Secretário) e Roseane Bernartt
(Conselheira Técnica) representaram o I-T&DH nas comemorações do “Dia Mundial da Internet
Segura”, realizadas por iniciativa da Safernet Brasil e parceiros, em São Paulo/SP. Na ocasião,
Cineiva Campoli Tono, representou a Força Tarefa Infância Segura do Paraná, com o seu
Coordenador Geral, Felipe Hideo Hayashi.
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4 “4º Encontro Tecnologia e Bem Estar” - Google Brasil-São Paulo/SP
No dia 12 de fevereiro, o I-T&DH participou de um Pitch Day, no “4º Encontro Tecnologia e
Bem Estar”, promovido pela Google Brasil, em São Paulo/SP. Roseane Bernartt, fez Pitch do
Instituto, em 6 minutos, incluindo a apresentação da proposta do Projeto “Trânsito sem Distração
com Celular”.
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5 Curso “Detox Digital na Primeira Infância”

No dia 14 de fevereiro, Thaise Novaes (fisioterapeuta), Roseane Bernartt (psicóloga) e Maria
Christina dos Santos (advogada), especialistas do I-T&DH, atuaram como docentes no Curso “Detox
Digital na Primeira Infância”, via videoconferência. O curso teve como público-alvo os visitadores do
Programa Criança Feliz da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (SEJUF)
e outros profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o
Paraná, totalizando 199 (cento e noventa e nove) participantes. Os conteúdos tratados foram
direcionados às influências físicas e mentais do uso das tecnologias na gestação e na primeira
infância e aos aspectos legais da responsabilidade parental.
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6 Advocacy1 do I-T&DH: Semana Detox Digital Paraná – Lei 20.138/2020 (Anexo A)
Em 03 de março foi promulgada a Lei nº 20.138/2020, que institui a “Semana Detox
Digital Paraná” de conscientização e prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio
ambiente digital. As ações de prevenção à dependência tecnológica, à internet gaming disorder, à
nomofobia, tecnostress, entre outros transtornos mentais decorrentes do uso compulsivo das
tecnologias digitais devem ser realizadas na semana que integra o dia 10 de outubro, “Dia Mundial
da Saúde Mental”.
A elaboração da justificativa e do próprio teor do PL 530/2019, que originou a citada Lei,
proposta pela Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Assembleia Legislativa do Paraná –
CRIAI/ALEP, contou com o auxílio de especialistas do I-T&DH.
7 Advocacy do I-T&DH: Dia de Tecnologia e Dignidade Humana no Paraná – Lei 20.158/2020
(Anexo B)

Foi promulgada a Lei nº 20.158/2020, em 17 de março, que altera a Lei nº 18.572/2015,
que dispõe sobre a instituição do “Dia de Tecnologia e Dignidade Humana”, a ser realizado no dia 15
de maio, “Dia Internacional da Família”. Tem por objetivo:

Pode-se definir advocacy como “[...] o conjunto de ações, estrategicamente definidas e orientadas, que
busca promover mudanças em políticas públicas locais, regionais, nacionais ou internacionais, visando
alcançar a missão, a visão e os objetivos estratégicos de uma organização ou coalizão de organizações
(MORGADO, R. P. & GOZETTO,A. C. O. 2019, p.7. Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy:
como
influenciar
políticas
públicas.
Piracicaba,
SP:
Imaflora,
2019.
Disponível
em:
<http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-deAdvocacy.pdf>.)
7
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I – incentivar estudos e pesquisas relativos à adição, erotização infantil e aliciamento de
crianças e adolescentes na internet;
II – estimular o mapeamento de informações e levantamento de dados relativos ao
aliciamento de crianças e adolescentes na internet;
III – conscientizar a sociedade, visando à prevenção da adição, erotização infantil e
aliciamento de crianças e adolescentes na internet;
IV – informar a respeito de boas práticas para inclusão digital segura de crianças e
adolescentes na internet.
A propositura do PL 116/2019 que deu origem a citada Lei, teve como fundamento o Eixo
“Tecnologia e Dignidade Humana” do “I Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do
Paraná”, o qual é resultado do último capítulo da tese de Doutoramento em Tecnologia e Sociedade
pela UTFPR, de Cineiva Campoli Paulino Tono, Membro-Fundador do I-T&DH.

8 Advocacy do I-T&DH: Proposta de readequação da Programação da TV Paraná Turismo em
tempos da Pandemia Coronavírus (Apêndice A)

Em 29 de março, o I-T&DH enviou à CRIAI/ALEP uma proposta de readequação da
programação televisiva a crianças, adolescentes e seus familiares durante o isolamento social,
visando a sua intermediação e articulação com os gestores da Televisão Paraná Turismo.
A Presidência da CRIAI/ALEP acolheu prontamente a solicitação e apresentou-a para
votação em Plenário na tarde do mesmo dia. Foi aprovada na íntegra por todos o corpo legislativo
presente e, em seguida, deu-se a expedição de Requerimento (Apêndice A) para o Chefe do Poder
Executivo Estadual e para o Diretor da TV Paraná Turismo.
9 Live do “Programa ConVida” da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana
O programa ConVIDA visa “aproximar pessoas, saberes e práticas, buscando favorecer
os vínculos e as interações humanas, tornando os espaços institucionais da UFPR mais acolhedores
e favoráveis ao bem-estar e a saúde das pessoas”.
No dia 13 de maio a convidada foi a psicóloga Evelise Galvão de Carvalho (Conselheira
Técnica do I-T&DH), que explanou sobre “O Papel dos Jogos Eletrônicos Durante a Pandemia”, em
alusão ao Dia Estadual de Tecnologia e Dignidade Humana (Lei nº 20.158/2020).
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Disponível em: (Parte 1 e Parte 2):
https://www.youtube.com/watch?v=Ev1DbqMpxnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fEri96NEstQ&t=987s
(78 + 59 visualizações)
10 Live Luso-Brasileira – “Dia Internacional da Família”
No dia 15 de maio, “Dia internacional da Família” e “Dia Estadual de Tecnologia e
Dignidade Humana no Paraná” (Lei nº 20.158/2020), Cineiva Campoli Paulino Tono e Evelise Galvão
de Carvalho, representantes do I-T&DH, participaram de Live a convite de Tito de Moraes,
Coordenador do Projeto Miúdos Seguros na Net – Lisboa/Portugal. Tomaram parte, também, a
pediatra Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria e a advogada Alessandra Borelli, da
Nethic’s. Os temas discutidos durante a Live foram: a) “Crimes Cibernéticos”; b) “Desafios da
Educação a Distância no Ambiente Família”; c) “O Papel dos Jogos Eletrônicos Durante a
Pandemia”; d) “Privacidade Estudantil em Tempo de Confinamento” e; e) “Como é Difícil Ser Avó em
Tempos de Quarentena”.
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Disponível em: https://youtu.be/5keYR9OoY7Y
(35 visualizações)

11 I-T&DH promove Live alusiva ao “Dia internacional da Família” e “Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana no Paraná”
Em 15 de maio, foi realizada uma Live intitulada “Proteção em Tempos de Isolamento
Social: como as famílias podem ajudar seus filhos no uso saudável do mundo virtual”.
Os protagonistas foram o delegado da Polícia Federal, Flúvio Cardinelle Garcia e a
educadora Andrea Castagini. Dr. Flúvio abordou questões imprescindíveis concernentes aos
cuidados dos pais quanto ao uso de tecnologias digitais pelos filhos de menoridade. Reforçou a
importância da “presença amorosa” dos pais no cuidado com os pequenos para mantê-los
protegidos de aliciadores on-line. Andrea apontou caminhos para a educação digital consciente a
partir do diálogo e constante orientação e presença.
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Disponível em: https://www.facebook.com/institutotecnologiaedignidade
(214 visualizações)
12 “2º Simpósio Estadual da Força Tarefa Infância Segura – FORTIS/PR”
No dia 28 de maio, “Dia Internacional do Brincar”, o I-T&DH participou do lançamento do
“Programa Reconecte Paraná – 2020”, no 2º Simpósio da Força Tarefa Infância Segura do Paraná.
(Disponível em:<http://tecnologiaedignidadehumana.org.br/wp-content/themes/instituto/arquivos/05ProgramaReconecteParana_maio2020.pdf>)
Trata-se de documento cuja elaboração foi coordenada pela SEJUF e teve a colaboração
técnica textual da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (SESP),
Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Ministério Público do Paraná (MP/PR), I-T&DH e Colégio
Estadual do Paraná (CEP). Contou, também, com a contribuição especial de 143 (cento e quarenta
e três) profissionais de 48 (quarenta e oito) instituições.
Maria Christina dos Santos fez um resgate histórico, destacando a prática de advocacy
do I-T&DH, que exerceu relevante papel entre as instituições envolvidas na instauração de um
movimento interdisciplinar e intersetorial para proteção das crianças e adolescentes on-line. Citou
que nesse contexto, o Poder Legislativo do Estado do Paraná tem sido imprescindível, acolhendo,
refletindo e transformando as demandas do I-T&DH em leis que resultaram na execução de ações
permanentes para educação digital consciente.
Ainda, mencionou que o I-T&DH foi convidado a integrar a equipe de trabalho da FORTIS
e, entre outras atividades, auxiliou na elaboração do “Programa Reconecte Paraná”, redigindo os
seus “considerandos” e, inclusive, um de seus capítulos, intitulado “Atos Infracionais On-Line Mais
Comumente Praticados por Criança ou Adolescente e Suas Consequências Jurídicas”.
Este Programa foi fruto de 10 Reuniões Técnicas "Detox Digital", realizadas no segundo
semestre de 2019, vinculadas à Ação 5 do Pacto Infância Segura: “Prevenção a Crimes Sexuais
Cibernéticos Contra a Criança”. Essas reuniões contaram com a participação ativa de 48 (quarenta e
oito) Instituições paranaenses.
11

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lgr9Nl_a6gY
(4.222 visualizações)
13 Aula no “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente – EaD”
No dia 17 de junho, Maria Christina dos Santos gravou aula sobre “Prevenção da
Violência Virtual Contra Crianças e Adolescentes: Advocacy do I-T&DH”, que integra o Módulo 8 do
“I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente –
EaD”.
Antes da apresentação do case propriamente dito, apresentou noções sobre políticas
públicas, advocacy e suas etapas, de modo a permitir ao participante associar a teoria à prática.
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Disponível em:
https://youtu.be/FqS1XcK5R_w
(1.000 visualizações – Cursistas Fortis EAD)
14 Live – Campanha “Junho Paraná sem Drogas”– Junho Branco
Nos dias 19 e 24 de junho, mês de combate ao uso de drogas, Cineiva Campoli Paulino
Tono participou de duas Lives. A primeira, sobre “Dependência Tecnológica”, a convite do Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas do Paraná (CONESD), com a pediatra Iolanda Novadzki. A
segunda, sobre “Celular e Trânsito”, a convite do Departamento de Trânsito do Paraná
(DETRAN/PR), com a Superintendente Municipal do Trânsito de Curitiba/PR, Rosangela Maria
Batistella.
Em ambas foram expostos conteúdos atinentes aos impactos humanos do uso
compulsivo dos dispositivos tecnológicos para a saúde e segurança humana.

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kTDsLX6JQbA&feature=youtu.be
(56 visualizações)
15 Aula inaugural do “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente – EaD”
No dia 22 de junho, Maria Christina dos Santos, representando o I-T&DH, participou da
aula inaugural do “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente – EaD”, com carga horária de 50 horas.
13

Abordou o aparato jurídico e político construído na busca da efetivação dos direitos da
criança e do adolescente, enfatizando o Sistema de Garantia dos Direitos propriamente dito.
Discorreu sobre “Vozes do cárcere: Memória da Infância e Adolescência de Encarcerados”. O tema
apresentado tomou por base um dos focos da pesquisa realizada no Sistema Prisional do Estado do
Paraná, em 2011, que culminou na publicação, em 2015, do livro “Vozes do Cárcere: Paz e Não
Violência – em Busca de um
Novo Modelo de Gestão”.

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uG5SrUHk1MI
(2912 visualizações)
16 Live “Quem Controla Quem” Reflexões sobre o uso das tecnologias digitais
No dia 08 de julho, o I-T&DH participou de Live “Quem Controla Quem” com professores,
psicóloga e acadêmico da Universidade Tecnológica Federal de Ponta Grossa, que tratou do modo
como se utiliza a internet, as redes sociais e os jogos eletrônicos. Esta Live fez parte das ações de
extensão da UTFPR Ponta Grossa, desenvolvidas com o apoio do I-T&DH, que constituem de
pesquisa sobre os impactos humanos do uso das tecnologias digitais, de processos de formação de
Educação Digital Consciente junto a professores, técnicos e alunos da instituição.

14

Disponível em:
(https://www.youtube.com/watch?v=WZPfaJyDdW4&feature=youtu.be)
(256 visualizações)
17 Live “Amor Exigente na Era Digital”– Diretoria da Federação Amor Exigente
Em 09 de julho, o I-T&DH participou de Live que tratou acerca do “Amor Exigente na Era
Digital” e, fruto desta participação, foi convidado a produzir um texto para a RevistaAE de setembro
de 2020, acerca dos impactos do uso das tecnologias de informação e comunicação na família em
tempos de pandemia (Apêndice B).

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAYDfrYRpnc
(1.131 visualizações)
18 Live “Jogos Eletrônicos e Pandemia: Quais Cuidados Ter?” - PROTECA

No dia 17 de agosto a psicóloga Evelise Galvão de Carvalho, representando o I-T&DH,
participou de uma Live “Jogos Eletrônicos e Pandemia: Quais Cuidados Ter?”, promovido pelo
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projeto de extensão “Prevenção ao Aliciamento de Crianças e Adolescentes” – PROTECA/UFPR e
pela UniBrasil.
Destaca-se que o I-T&DH é parceiro do PROTECA desde a sua origem, contribuindo na
redação do texto do Projeto e, inclusive, de sua fundamentação jurídica.

Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9mINwzN3tY4&feature=youtu.be>
(261 visualizações)

19 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Diálogo com a Universidade Católica de
Salvador/BA
Em 19 de agosto, Cineiva Campoli Tono ministrou a palestra: “A Tecnologia na
Educação: o Futuro da Sala de Aula”, em evento on-line da Universidade Católica de Salvador/BA,
junto a professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/13FLhBjuu-v_-JqhDOFuX80O9wWcmrZcJ/view?usp=sharing
(150 visualizações)
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20 Assessoria informal à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba/PR
No mês de agosto, Representante da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba –
SME fez contato com Maria Christina dos Santos, do I-T&DH, solicitando orientação jurídica para
subsidiar “Parecer” a ser emitido sobre demanda apresentada por integrante da Câmara Municipal
de Curitiba, relativa ao uso de equipamentos tecnológicos por crianças da rede pública de ensino do
ensino fundamental (primeira fase).
Além da orientação solicitada, foram enviados subsídios legais e referências
bibliográficas.

21 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em evento do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos – MMFDH
No dia 28 de agosto, Aharon Campoli, Assessor de Projetos para Jovens do I-T&DH
proferiu a Palestra: “Ferramentas para Proteção às crianças e Adolescentes na Era Digital” no
Webinário “A Tecnologia a Serviço da Família” promovido pela Secretaria Nacional da Família do
Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos – MMFDH.
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Disponível em: https://www.facebook.com/direitoshumanosbrasil/videos/2110807585730855
(6.600 visualizações)

22 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Live “Saúde Mental e Aprendizagem na Era
Digital, em tempo de pandemia, junto ao Comitê Protetivo Intersetorial do Tribunal de Justiça
do Paraná
O Comitê Interinstitucional Protetivo às Crianças e aos Adolescentes do Tribunal de Justiça
do Paraná promoveu em 16 de setembro de 2020 a Live sobre “Saúde mental e aprendizagem na
era digital em tempo de pandemia”, tema importantíssimo a ser discutido no momento em que
estamos vivendo. Para o debate, foram convidadas a Psicóloga e Conselheira do Instituto
Tecnologia e Dignidade Humana e a Educadora Cineiva Campoli Paulino Tono.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OcRKEtuKVDc&fbclid=IwAR0dFg47B44tN58WFoh61fTdjqtjSnSCiqIrpfjwd4vmIjL9ToLD-flazo
(767 visualizações)
23 Palestra sobre Cyberbullying para Alunos e Professores do Colégio Adventista do Sítio
Cercado
No dia 29 de setembro, Aharon Campoli, Assessor Técnico em Projetos Especiais para
Juventude do I-T&DH, proferiu uma Palestra sobre Cyberbullying para mais de 100 alunos do
Colégio Adventista do Sítio Cercado de Curitiba.

24 Cartilha Semana Nacional do Trânsito
Alunos do Curso de Psicologia da UNIANDRADE sob orientação da Professora e Psicóloga
Evelise Carvalho produziram uma Cartilha (APÊNDICE C) para a Semana Nacional do Trânsito,
trabalhando conteúdo referente a atividades lúdicas para informar e conscientizar crianças acerca
dos perigos do uso do celular no Trânsito.
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25 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana contribui com o processo de formação de
docentes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná
No dia 09 de setembro a Psicóloga Roseane Bernartt, Conselheira Técnica do ITDH na área
de saúde mental proferiu a Palestra: “Estudantes frente às tecnologias: a importância da interação
no ensino” em pleno Curso de Formação de Docentes da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oSTRXen20go&t=56s
(287 visualizações)

26 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Live com o tema “Direito e segurança, na
perspectiva das tecnologias digitais na infância e na adolescência, em tempo de pandemia da
COVID 19”
No dia 30 de setembro de 2020, o Dr. Flúvio Garcia e a advogada Maria Christina dos
Santos, respectivamente Conselheiro Consultivo e Conselheira Fiscal do I-T&DH, bem como a perita
criminal do Instituto de Criminalística do Paraná, Sandra Cristina Balthazar, participaram de uma live
promovida pelo Comitê Interinstitucional Protetivo, do Conselho de Supervisão e da
Coordenadoria dos Juízos da Infância e da Juventude (CONSIJ-CIJ) do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR). A live teve como tema "Direito e segurança, na perspectiva das tecnologias digitais
na infância e na adolescência, em tempos de pandemia da COVID-19".
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RJi9CTmoiiU&t=19s
(326 visualizações)
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27
Seminário On-line “Uso Saudável e Seguro das Tecnologias de Informação e
Comunicação pelo Instituto Tecnologia e Dignidade Humana e o Centro Universitário
UNIBRASIL, na Semana Detox Digital Paraná (Lei Nº 20380/2020)
De 5 a 8 de outubro de 2020, o I-T&DH, em parceria com o Centro Universitário Autônomo
do Brasil – UniBrasil, realizou o SEMINÁRIO ON-LINE: USO SAUDÁVEL E SEGURO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR CRIANÇAS, em alusão à Lei
Estadual nº 20.138/2020, que instituiu a Semana Detox Digital Paraná, de conscientização e
prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, a ser
realizada anualmente na semana que integra o dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde
Mental.
Teve por objetivo propiciar, subsídios teóricos e práticos voltados à prevenção de riscos
gerados pelo mau uso do meio ambiente digital, destacando a importância de medidas preventivas
para o para o uso seguro, consciente e responsável de tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), especialmente por crianças.
Durante o evento evidenciou-se a importância do relacionamento interpessoal no
mundo físico (real) em detrimento do relacionamento on-line (virtual) na formação e
desenvolvimento da criança. Como diferencial, o evento trouxe sugestões de atividades lúdicas
e pedagógicas aptas a substituir o uso excessivo de equipamentos tecnológicos.
O evento foi organizado pela advogada Maria Christina dos Santos e coordenada por ela e
pela Profa. Graciela Sanjutá Soares Faria, do UniBrasil, destacando-se o relevante papel da Profa
Wanda Cristina Mendes Camargo e de equipe de marketing e de suporte técnico pelo apoio e
empenho para que esse evento se realizasse.
Contou com a participação de profissionais que integram o I-T&DH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrea Castagini
Cineiva Paulino Tono
Eliane Blaszkowski Champaoski
Evelise Galvão de Carvalho
Flúvio Garcia de Oliveira
Joelma Silveira e Silva
Maria Christina dos Santos
Reginaldo Polesi
Roseane Bernarth

UniBrasil
1. Fabiana Neves Bertolin
2. Luize Moro
3. Martin Martin José Fagonde Moraes
4. Rachel Schettert de Camargo
5. Thaise Novaes Glaser
6. Wanda Cristina Mendes Camargo
Convidados: Elisa Volpato e Weliton Santos - Ambos acadêmicos do UniBrasil e estagiários do IT&DH.
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Dia 5 de outubro de 2020 – EIXO SAÚDE E BEM-ESTAR NA ERA DIGITAL
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Disponível em: <https://youtu.be/zh_4Fjlm8RU>
Dia 6 de outubro de 2020 – EIXO EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

24

Disponível em: <https://youtu.be/j-I4kolvQ18>

Dia 7 de outubro de 2020 – EIXO JUSTIÇA, DIREITO E SEGURANÇA NA ERA DIGITAL

25

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0r8TpynPe08>
Dia 08 de outubro de 2020 - EIXO FAMÍLIA, CULTURA E LAZER NA ERA DIGITAL

Disponível em:
<https://youtu.be/h1ggGfgT0Q4>
https://www.youtube.com/watch?v=zh_4Fjlm8RU
https://www.youtube.com/watch?v=h1ggGfgT0Q4
https://www.youtube.com/watch?v=0r8TpynPe08
(762 + 292 + 317 = 1.401 visualizações)
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28 Seminário Intersetorial da Primeira Infância – Força Tarefa Infância Segura do Paraná

No dia 27 de outubro de 2020, Thaise Novaes, Assessora Técnica do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana na área de saúde física, ministrou Palestra sobre os cuidados da Criança em
relação à sua saúde física e em relação à Natureza, no Seminário Intersetorial da Primeira Infância
promovido pela Força-Tarefa Infância Segura do Paraná.

(1719 visualizações)

29 Campanha Cards Fake News – Eleições 2020
Em alusão ao período de eleições e os impactos que as fakenews podem trazer no exercício
da democracia. Os estagiários da parceira ITDH e Uniandrade Ariele Cristina Fiori, Rafaela Cristina
Fragoso Hashimoto, sob a supervisão da Profa Evelise G de Carvalho desenvolveram uma
campanha de consciencialização em relação aos tipos de fakenews, suas consequências e dicas de
como não cair nelas. A campanha foi por meio de cards midiáticos que foram disponibilizados nas
redes sociais do Instituto assim como da Uniandrade.
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28

29

30 Conversando sobre Dependência Eletrônica e os Desafios para a Aprendizagem na
atualidade

No dia 16 de novembro, Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, participou de uma
conversa on-line com o Pr Matheus da Igreja Batista do Bacacheri sobre Dependência Eletrônica e
os desafios para a aprendizagem na atualidade.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=az8L0S5KGV4
(225 visualizações)

31 Entrevista sobre os impactos humanos de uso das tecnologias digitais com foco principal
no contexto familiar na Comunidade Alcance em Curitiba

No dia 19 de novembro, Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, participou de atividade
para gravação de entrevista na Comunidade Alcance em Curitiba, onde tratou sobre os impactos
humanos e relacionais do uso das tecnologias digitais no ambiente familiar.
A entrevista será disponibilizada nos canais via web da entidade, no mês de dezembro de
2020.

30

32 Conselheira Consultiva do I-T&DH ministra Palestra na Aula inaugural do Curso da Força
Tarefa Infância Segura em EAD – Curso FORTIS EAD 2ª Edição
Dra. Evelyn Eisenstein, Conselheira Consultiva na área da saúde do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana ministrou a Palestra: Os Desafios do Cuidado integral da Criança na Era Digital,
no dia 25 de novembro de 2020, na Aula Inaugural do Curso da Força Tarefa Infância Segura, para
mais de 1 mil Cursistas inscritos nos 4 Cursos destinado aos Profissionais do Sistema de Garantia
de Diretos das Crianças e dos Adolescentes do Estado do Paraná e para além das suas fronteiras.
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Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=vMtr-OyhB4w
(1.336 visualizações)
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33 Conselheira Técnica do I-T&DH ministra Palestra em evento da Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente do Município de Araucária
A Psicóloga Roseane Bernartt, Conselheira Técnica na área de saúde mental do Instituto
Tecnologia e Dignidade Humana, em temática relacionada aos impactos do uso das tecnologias de
informação e comunicação na infância e na adolescência, em evento promovido pela Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente de Araucária, município da metropolitana sul da Capital do
Estado do Paraná, no dia 11 de dezembro de 2020.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=YxmMP1VMvdw
(401 visualizações)

34 Conselheiro Técnico do I-T&DH ministra Palestra em Webinar Violência não Tira
Férias...na Internet da Força-Tarefa Infância Segura
O Conselheiro Técnico na área de saúde mental, Victor Visocki, participou do Webinar
Violência não Tira Férias...na Internet da Força-Tarefa Infância Segura no dia 15 de dezembro de
2020, destacando os impactos na saúde mental das crianças e adolescentes na era digital.

33

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=DaV4Ezj2SBI
(539 visualizações)
35 Artigo “A pedagogia do olhar na era digital e em tempos de pandemia
Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, produziu o Artigo Científico intitulado: “A
pedagogia do olhar na era digital e em tempo de pandemia”, cuja produção foi demandada, final de
2020, pela Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos MMFDH do Governo Federal, correspondente ao Programa Reconecte Brasil. Este Artigo foi
agregado a produções de especialistas das áreas de saúde mental e de segurança na era digital, os
quais serão amplamente divulgados em publicação via web pelo MMFDH no mês de janeiro de
2021.
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INSTITUTO TECNOLOGIA E DIGNIDADE HUMANA - DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES – GESTÃO 2020 (Janeiro a Novembro)
Local

Objetivo

Município

Público
Beneficiado

Estimativa nº
Beneficiados

Articulador(a)

1.

Secretaria Municipal de
Educação de Piraquara/PR

Realizar o workshop: “Proteção
Humana na Era Digital”

Piraquara

Professores,
Pedagogos e
Diretores

300

Maria Christina dos
Santos, Roseane
Bernartt

2.

UNIANDRADE

Promover ações alusivas ao “Dia
Mundial da Internet Segura”

Curitiba

Professores e
Alunos dos
Cursos de
Psicologia

150

Evelise Carvalho

3.

Escritório da ONU em São
Paulo/SP

Participar das comemorações do “Dia
Mundial da Internet Segura”

São Paulo

Convidados
especialistas na
área de TI de
Empresas e OS.

150

Ataíde Prestes,
Roseane Bernartt

4.

Google Brasil

Participar de um Pitch Day, no “4º
Encontro Tecnologia e Bem Estar”

São Paulo

Convidados
especialistas na
área de TI de
Empresas e OS.

50

Roseane Bernartt

5.

Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do Paraná

Promover a Docência no Curso “Detox
Digital na Primeira Infância”

Paraná

Membros da
Rede de
Proteção à
Primeira Infância

199

Thaise Novaes,
Roseane Bernartt,
Maria Christina dos
Santos

6.

Paraná

Promover advocacy para instituição da
“Semana Detox Digital Paraná” – Lei nº
20.138/2020

Paraná

Sociedade em
geral

n

Especialistas do IT&DH

35

7.

Paraná

Promover advocacy para o “Dia de
Tecnologia e Dignidade Humana no
Paraná” – Lei nº 20.158/2020

Paraná

Sociedade em
geral

n

Especialistas do IT&DH

8.

TV Paraná Turismo

Advocacy do I-T&DH: Proposta de
readequação da Programação em
tempos da Pandemia Coronavírus

Paraná

Sociedade em
geral

n

Maria Christina dos
Santos

9.

Universidade Federal do Paraná

Participar do “Programa ConVida” da
UFPR com o Tema na Live: “O Papel
dos Jogos Eletrônicos Durante a
Pandemia” – Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana

On-line

Acadêmicos da
UFPR

78 + 59

10. Live Luso-Brasileira – Dia
Internacional da Família

Dialogar sobre os temas: a) “Crimes
Cibernéticos”; b) “Desafios da
Educação a Distância no Ambiente
Família”; c) “O Papel dos Jogos
Eletrônicos Durante a Pandemia”; d)
“Privacidade Estudantil em Tempo de
Confinamento”; e) “Como é Difícil Ser
Avó em Tempos de Quarentena!.

On-line

Sociedade em
geral

35

Evelyn Eisenstein,
Evelise Carvalho,
Cineiva Campoli,
Tito Moraes,
Alessandra Borelli

11. Live do I-T&DH no “Dia
Internacional da Família” – 15 de
Maio

Promover a Live “Proteção em Tempos
de Isolamento Social: Como as
Famílias Podem Ajudar Seus Filhos no
Uso Saudável do Mundo Virtual”.

On-line

Sociedade em
geral

214

Flúvio

12. Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do
Paraná – “Dia Internacional do
Brincar” – 28 de Maio

Palestrar no “2º Simpósio Estadual da
Força Tarefa Infância Segura” –
FORTIS/PR

On-line

Evelise Carvalho

Cardinelle

Garcia
Andrea Castagini

Rede de
Proteção à
Criança e ao
Adolescente

4.222

Maria Christina dos
Santos

36

13. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do PR –
Força Tarefa Infância Segura
(Fortis)

Promover a docência no I Curso Fortis
EaD, em “Prevenção da violência virtual
contra crianças e adolescentes:
advocacy do I-T&DH”

On-line

Rede de
Proteção à
Criança e ao
Adolescente

14. DETRAN-PR e SETRANCuritiba/PR

Participar da Live “Celular e Trânsito”

On-line

Sociedade em
geral

1.000

50

Maria Christina dos
Santos

Rosangela

Maria

Batistella e Cineiva
Campoli Tono

15. Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do
Paraná – Força Tarefa Infância
Segura (Fortis)

Participar da Aula inaugural do “I Curso
FORTIS: Formação para o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente – EaD”

On-line

Rede de
Proteção à
criança e ao
Adolescente

2912

Maria Christina dos
Santos

16. UTFPR Ponta Grossa/PR

Participar da Live “Quem Controla
Quem” Reflexões sobre o uso das
tecnologias digitais

On-line

Professores e
acadêmicos de
Ponta Grossa

256

Cineiva Tono, Saulo
Queiroz, Awdry
Feisser, Bruno
Ribeiro, Cintia
Gonçalves

17. Federação de Amor Exigente FEAE

Participar da Live “Amor Exigente na
Era Digital”

On-line

Sociedade em
geral

1131

Cineiva Tono e
Diretoria da FEAE

18. UFPR

Participar de Live: Live “Jogos
Eletrônicos e Pandemia: Quais
Cuidados Ter?

On-line

Sociedade em
geral

261

Evelise de Carvalho

19. Universidade Católica de
Salvador/BA

Participar da Live “Dialogando sobre: A
Tecnologia na Educação: o Futuro da
Sala de Aula”

On-line

Professores e
Alunos – Pós em
Filosofia.

150

Cineiva Tono e
Marcelo Couto Dias

37

20. Secretaria Municipal de
Educação de Curitiba/PR

Promover Assessoria Técnica Informal

On-line

Regulamento
para acesso à
internet por
Crianças

185 escolas
(98.363
alunos)

21. Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos – Secretaria
Nacional da Família

Proferir palestra sobre “Ferramentas de
Proteção à Criança e ao Adolescente”
em Fórum on-line: “A Tecnologia a
Serviço da Família”

On-line

Sociedade em
Geral

6.600

Aharon Campoli

22. Tribunal de Justiça do Paraná

Participar de Live “Saúde Mental e
Aprendizagem na Era Digital, em
tempo de pandemia”

On-line

Sociedade em
Geral

767

Cineiva Tono e
Evelise Carvalho

23. Colégio Adventista Sítio Cercado

Promover Palestra sobre Cyberbullying

On-line

Alunos e
Professores do
Colégio

100

Aharon Campoli

24. UNIANDRADE

Cartilha Semana Nacional do Trânsito

On-line

Sociedade em
Geral

Sem
números

25. Secretaria de Estado da
Educação do Paraná

Promover Palestra: Estudantes frente
às tecnologias: a importância da
interação no ensino

On-line

Professores e
Alunos do Curso
de Formação de
Docentes

287

Roseane Bernartt

26. Tribunal de Justiça do Paraná

Participar de Live “Direito e
segurança, na perspectiva das
tecnologias digitais na infância e na
adolescência, em tempo de pandemia
da COVID 19”

On-line

Sociedade em
Geral

326

Maria Christina dos
Santos e Flúvio
Garcia

Maria Christina dos
Santos

Evelise Carvalho e
alunos do curso de
psicologia

38

27. Centro Universitário UNIBRASIL

Promover Seminário Uso Saudável e
Seguro das tecnologias de Informação
e Comunicação

On-line

Sociedade em
Geral

1401

Maria Christina dos
Santos, Roseane
Bernartt, Cineiva
Tono, Flúvio Garcia,
Eliane Blaszkowski
e Evelise Carvalho

28. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho – Forçatarefa Infância Segura

Promover Palestra sobre os cuidados
da saúde física da criança na era digital

On-line

Sociedade em
Geral

1719

Thaise Novaes

29. UNIANDRADE

Criar e divulgar Campanha Cards
Fake News – Eleições 2020

On-line

Sociedade em
Geral

Sem número

30. Igreja Batista do Bacacheri

Conversando sobre Dependência
Eletrônica e os desafios para a
aprendizagem na atualidade

On-line

Membros do
Grupo Guardiões
do Reino

31. Comunidade Alcance

Entrevista para o Programa via web da
Comunidade Alcance de Curitiba

Gravação
para
veiculação
web

32. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do Paraná

Palestra Magna Os Desafios do
Cuidado integral da Criança na Era
Digital

33. Prefeitura de Araucária

34. Secretaria de Estado da Justiça,

Evelise Carvalho

225

Cineiva Tono

Membros da
Comunidade
Alcance e
Sociedade em
geral

Sem número

Cineiva Tono

On-line

Sociedade em
Geral

1336

Evelyn Eisenstein

Palestra sobre os impactos do uso de
tecnologias por crianças e adolescentes

On-line

Sociedade em
Geral

401

Roseane Bernartt

Palestra no Webinar: Violência não tira

On-line

Sociedade em

539

Victor Visocki
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Família e Trabalho do Paraná
35. Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos

férias...na Internet
Produção de Artigo Científico: A
pedagogia do olhar na era digital e em
tempos de pandemia

Geral
Texto

Sociedade em
Geral

Total

Sem número

Cineiva Tono

24.920
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ANEXO A

LEI 20138, 3 DE MARÇO DE 2020
Institui a Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção
para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Institui a Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção para
desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, a ser realizada anualmente na
semana completa, de segunda-feira a domingo, que integra o dia 10 de outubro, "Dia Mundial
da Saúde Mental".
Art. 1º

Parágrafo único. A semana de que trata o caput deste artigo passa a integrar o Calendário
Oficial de Eventos do Estado do Paraná.
A Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção para desintoxicação
dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, tem os seguintes objetivos:
Art. 2º

I - disseminar a conscientização para a boa utilização do meio ambiente digital com prevenção
contra os malefícios da utilização indevida de hardwares e softwares, defendendo de todos, em
especial das crianças, adolescentes e idosos e demais parcelas vulneráveis à dependência
tecnológica;
II - promover palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras atividades que
permitam estimular a sensibilização da população acerca da importância de medidas
preventivas para a consecução dos objetivos desta Lei;
III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos à ocorrência de violência associada ao
mau uso de redes sociais e do meio ambiente digital, colaborando para o aumento da saúde
mental das pessoas, em especial das crianças, adolescentes, idosos e demais parcelas
vulneráveis à dependência tecnológica;
IV - gestionar junto aos governos federal, estadual, municipais e demais órgãos e instituições
pertinentes, para procederem auxílio aos processos pedagógicos, emocionais, cognitivos e
sociais, para prevenção, dentre outras questões, de problemas de aprendizagem de alunos,
absenteísmo docente, conflitos interpessoais, problemas de socialização oriundos dos
maléficos efeitos das relações com o meio ambiente digital de crianças e adolescentes,
observando os resultados das políticas de desintoxicação digital e de internet;
V - promover intercâmbio visando ampliar o nível de resolutividade das ações direcionadas à
proteção das pessoas quanto aos efeitos negativos do mau uso do meio ambiente digital, por
meio de integração da população, instituições públicas, privadas, organizações não
governamentais e religiosas para consecução dos objetivos desta Lei;
VI - promover ações de desintoxicação de que trata esta Lei:
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a) estimulando o contato de crianças com a natureza e com animais de estimação;
b) incentivando atividades culturais, como música e artes plásticas, dentre outras afins;
c) para manutenção e o desenvolvimento pleno da linguagem escrita e falada com leitura e
produção textual e oral;
e) incentivando práticas restaurativas que ensinem, desde a tenra idade, questões inerentes à
mediação de conflitos nas relações humanas.
d) estimulando atividades pedagógicas com materiais concretos que apurem a visão espacial;
§ 2º violência financeira institucional, entendida como a contratação de empréstimos oferecidos
por agentes financeiros, sem consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às
regras e consequências dos contratos.
O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entidades sem fins lucrativos
em apoio às ações promovidas pelos eventos de que trata esta Lei.
Art. 3º

Art. 4º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 03 de março de 2020

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Ney Leprevost Neto
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Cobra Repórter
Deputado Estadual
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
Publicado no Diário Oficial nº 10637 de 3 de Março de 2020
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ANEXO B

LEI 20158, 17 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 18.572, de 24 de setembro de 2015, que dispõe sobre a
instituição do Dia de Tecnologia e Dignidade Humana, a ser realizado em 15
de maio.
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
O § 1º do art. 1º da Lei nº 18.572, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar com a
seguinte redação:§ 1º O dia ora instituído será destinado à mobilização social visando a
prevenção e à adição, à erotização infantil e ao aliciamento de crianças e adolescentes na
internet.
Art. 1º

Acresce o § 3º ao art. 1º da Lei nº 18.572, de 2015, com a seguinte redação:§ 3º As
ações referentes ao Dia de Tecnologia e Dignidade Humana observarão a Lei Federal
nº 8.096, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências, a Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil da
Internet e Lei Federal nº 13.431 de 4 de abril de 2017.
Art. 2º

O art. 2º da Lei nº 18.572, de 2015, passa vigorar com a seguinte redação:Art. 2º O Dia
de Tecnologia e Dignidade Humana tem como objetivo:I – incentivar estudos e pesquisas
relativos à adição, erotização infantil e aliciamento de crianças e adolescentes na internet; II –
estimular o mapeamento de informações e levantamento de dados relativos ao aliciamento de
crianças e adolescentes na internet; III – conscientizar a sociedade, visando à prevenção da
adição, erotização infantil e aliciamento de crianças e adolescentes na internet; IV – informar a
respeito de boas práticas para inclusão digital segura de crianças e adolescentes na internet
Art 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º

Palácio do Governo, em 17 de março de 2020.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Ney Leprevost Neto
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho
Artagão Junior
Deputado Estadual

Publicado no Diário Oficial nº 10647 de 17 de Março de 2020
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APÊNDICE A

PROPOSTA
READEQUAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EM TEMPO DE ISOLAMENTO-CORONAVÍRUS
TV INSTITUCIONAL DO PARANÁ
CONSIDERANDO que a base filosófica do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) é a Doutrina da Proteção integral;
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4.º da Lei nº
8.069/1990 atribuem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e
ao adolescente a plena efetivação de seus direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.069/1990, todas as
oportunidades e facilidades aptas a propiciar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social da criança e do adolescente devem ser asseguradas por lei ou outros
meios;
CONSIDERANDO que segundo artigo 5.º da Lei nº 8.069/90, a criança e o adolescente
não serão objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o artigo 17, da Lei nº 8.069/90 preceitua que a criança e o
adolescente têm direito ao respeito, consistente na inviolabilidade de sua integridade
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças;
CONSIDERANDO as diretrizes do Programa Reconecte Paraná apresentadas nas
Reuniões da Ação 5-Detox Digital Paraná pela Força Tarefa Infância Segura do Paraná,
fruto da adesão do Governo do Estado do Paraná ao Programa Reconecte do Ministério
da Mulher, Família e Direitos Humanos em julho de 2019, e do resgate da essência do
eixo 5 - Tecnologia e Dignidade Humana do I Plano Estadual de Educação em Direitos
Humanos do Paraná, deliberado pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná;
CONSIDERANDO que segundo o contido no eixo 5 – Tecnologia e Dignidade Humana –
do I Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná, o Estado deve
promover ações para o uso responsável das tecnologias nas políticas de inclusão digital,
bem como regulamentar os processos de “produção” de tecnologias de informação e
comunicação, principalmente, quando os usuários de destino dos conteúdos veiculados,
por meio destas tecnologias, são crianças e adolescentes.
CONSIDERANDO o dever da família, da sociedade e do Estado da aplicação da proteção
integral em plena e acelerada revolução cibernética e amplo acesso a tecnologias de
informação e comunicação, independentemente das condições que a sociedade encontrase submetida;
CONSIDERANDO o atual estágio de enclausuramento que se encontram as crianças,
adolescentes, adultos e idosos em função do episódio do Coronavírus-19;
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CONSIDERANDO a necessidade emergente de desenvolver mecanismos para dinamizar
a vida das crianças e adolescentes paranaenses, bem como das suas famílias, neste
momento de isolamento e enclausuramento.
Propõe-se a readequação da Programação da TV Paraná Turismo para
programas educativos e de entretenimento que sejam específicos para o público –
crianças, adolescentes e suas famílias – submetido ao isolamento e enclausuramento
neste tempo.
Vale ressaltar que esta Proposta está sendo apresentada para potencializar as
ações do Programa Reconecte Paraná, implementado pela Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho do Paraná, no cerne da Força Tarefa Infância Segura.
Na intenção de contribuir de algum modo, integrantes do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana se mantêm à disposição.
Cordiais saudações,
Curitiba, 29 de março de 2019.

___________________________________
Conselho Fiscal e Técnico
Instituto Tecnologia e Dignidade Humana
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APÊNDICE B
PANDEMIA NA ERA DIGITAL

Os desafios da harmonia familiar x isolamento social

O período emblemático da história da humanidade no ano de 2020, com o fenômeno da
pandemia por Coronavírus, tem afetado todos os povos, sem distinção de condições
socioeconômica, cultural, educacional, de local de habitação, de idade, e todas as demais.
Um microorganismo bioquimicamente constituído (Covid-19) coloca todos os povos em
risco de contaminação, em menor ou maior grau. E, casos de agravamento da doença
respiratória tem levado à fatalidade do ceifar de muitas vidas, por todos os cantos do
planeta.
Panorama global que afeta, evidentemente, os sentimentos, as motivações, os sentidos
para a vida, os sonhos, os planos, a sociabilidade. De súbito, todos tiveram que recorrer
ao isolamento social na busca da proteção frente ao invisível. Confirmando quão frágil é a
existência humana!
Agregada a esta lamentável submissão à pandemia, a sociedade na atualidade está
marcada pela Era Digital, com a propagação das tecnologias de informação e
comunicação, computadores, celulares e outros aparelhos conectados à rede internet,
utilizados em todos os setores da vida, para busca, troca e divulgação de informações, no
trabalho, na educação, no entretenimento, favorecendo a comunicação entre as pessoas,
em todos os tempos e espaços.
Na verdade, antes do episódio da pandemia, o acesso a estas tecnologias já estava em
franca disseminação. E, em alguns casos, em condições que apontavam grande
preocupação, pois extrapolavam o equilíbrio em tempo, conteúdo e forma de uso,
principalmente por pessoas carentes de informação, por conseguinte, ainda insensíveis
sobre os riscos e efeitos nocivos do uso desordenado para a saúde física e psicológica,
para as relações familiares e para a cibersegurança humana.
Neste momento de isolamento social, a entidade que mais está sendo “provada” é a
organização Divinamente constituída: a FAMÍLIA. Pois, é neste momento que estão sendo
comprovados quão fortes ou enfraquecidos estavam os enlaces no seio familiar, as
proximidades ou os distanciamentos físicos, dos olhares, dos corações, dos cuidados, dos
amores.
Resta discernimento, harmonia e sabedoria da FAMÍLIA, de como lidar com os fenômenos
criados com a pandemia, como os teletrabalhos, as teleaulas, as atividades caseiras
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compartilhadas, as comunicações instantâneas, principalmente frente às incertezas em
relação ao futuro, porque certamente nada será igual como antes.
Mas, há de se considerar, que este é um momento histórico e de grande oportunidade
para cada FAMÍLIA resgatar o “Amor Exigente”, em plena era digital, participando
ativamente dos grupos e encontros organizados e realizados pela Federação Amor
Exigente, via internet.
Sendo este um belo exemplo de uso significativo da tecnologia a favor da FAMÍLIA,
especialmente em épocas de isolamento social!
Cineiva Campoli Tono
Membro-Fundador I-T&DH

“Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com
os outros”. Romanos 14, 9”
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APÊNDICE C
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RELATÓRIO GERAL 2020

O presente Relatório Geral é composto pela explanação detalhada e apresentação de dados
e informações de cunho quantitativo e qualitativo referentes às ações e mobilizações do Instituto de
Tecnologia e Dignidade Humana – I-T&DH, empreendidas durante o ano de 2020.

1 Secretaria Municipal da Educação de Piraquara/PR
No dia 06 de fevereiro foi realizado o workshop: “Proteção Humana na Era Digital”, em
Piraquara/PR, articulado pela Secretaria Municipal de Educação, direcionado a professores e
servidores da educação infantil de todas as escolas daquele Município. As palestrantes foram
Roseane Bernartt (psicóloga), que abordou questões alusivas à saúde mental na era digital, e Maria
Christina dos Santos (advogada), que apresentou reflexões sobre “Controle parental segundo o
marco civil da internet: direito ou dever?” O egresso do curso de Psicologia do Centro Universitário
Autônomo do Brasil – UNIBRASIL, Rudhyero Marcondes, à época estágio no I-T&DH, acompanhou
e apoiou o processo de formação.

1

2 “Dia Internacional da Internet Segura 2020” no Centro Universitário Campos de Andrade –
Uniandrade – Curitiba/PR
O curso de Psicologia da Uniandrade e o I-T&DH promoveram ações alusivas ao Dia
Mundial da Internet Segura (11 de fevereiro), com o objetivo de impactar o máximo de pessoas para
o uso da rede mundial de computadores de forma mais consciente e responsável. A ação foi
organizada por Evelise Galvão de Carvalho, psicóloga e professora daquela unidade de ensino
superior e Conselheira Técnica do I-T&DH.
Alunos do curso de Psicologia foram responsáveis pela produção e exposição de
cartazes interativos no Campus Cidade Universitária durante a semana do dia 11 de fevereiro, bem
como pela elaboração de memes criados especialmente sobre o tema em questão.

A proposta teve por objetivo divertir, informar, conscientizar e, principalmente, interagir
com o público utilizando materiais criados com base nos hábitos e comportamentos das pessoas na
internet.

2

Outra estratégia de conscientização foi a mostra de celulares gigantes associados ao
“Desafio da Momo", não induzindo os participantes a ataques perigosos, mas direcionando-os ao
“Campeonato de Interland”, jogo online com aventuras por meio das quais se aprendem lições de
segurança e cidadania digital na prática. Essa atividade chamou bastante a atenção de alunos e
demais frequentadores da Uniandrade.
Os ganhadores do “Campeonato de Interland” foram:
 Ilha da Inteligência: Fábio e Guilherme (Psicologia – 5º período)
 Ilha da Gentileza: Joice (Psicologia – 7º período) e Naira (Psicologia – 9° período)
 Ilha da Atenção: Leticia e Kahuan (Psicologia – 7° período)
 Ilha da Segurança: Jean Marcos (Educação Física – 7º período) e Adriano (Direito –
8º período)
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3 “Dia Internacional da Internet Segura 2020” – Safernet Brasil-São Paulo/SP
No dia 11 de fevereiro, Ataíde Prestes de Oliveira Junior (2º Secretário) e Roseane Bernartt
(Conselheira Técnica) representaram o I-T&DH nas comemorações do “Dia Mundial da Internet
Segura”, realizadas por iniciativa da Safernet Brasil e parceiros, em São Paulo/SP. Na ocasião,
Cineiva Campoli Tono, representou a Força Tarefa Infância Segura do Paraná, com o seu
Coordenador Geral, Felipe Hideo Hayashi.
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4 “4º Encontro Tecnologia e Bem Estar” - Google Brasil-São Paulo/SP
No dia 12 de fevereiro, o I-T&DH participou de um Pitch Day, no “4º Encontro Tecnologia e
Bem Estar”, promovido pela Google Brasil, em São Paulo/SP. Roseane Bernartt, fez Pitch do
Instituto, em 6 minutos, incluindo a apresentação da proposta do Projeto “Trânsito sem Distração
com Celular”.

5

5 Curso “Detox Digital na Primeira Infância”

No dia 14 de fevereiro, Thaise Novaes (fisioterapeuta), Roseane Bernartt (psicóloga) e Maria
Christina dos Santos (advogada), especialistas do I-T&DH, atuaram como docentes no Curso “Detox
Digital na Primeira Infância”, via videoconferência. O curso teve como público-alvo os visitadores do
Programa Criança Feliz da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (SEJUF)
e outros profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o
Paraná, totalizando 199 (cento e noventa e nove) participantes. Os conteúdos tratados foram
direcionados às influências físicas e mentais do uso das tecnologias na gestação e na primeira
infância e aos aspectos legais da responsabilidade parental.
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6 Advocacy1 do I-T&DH: Semana Detox Digital Paraná – Lei 20.138/2020 (Anexo A)
Em 03 de março foi promulgada a Lei nº 20.138/2020, que institui a “Semana Detox
Digital Paraná” de conscientização e prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio
ambiente digital. As ações de prevenção à dependência tecnológica, à internet gaming disorder, à
nomofobia, tecnostress, entre outros transtornos mentais decorrentes do uso compulsivo das
tecnologias digitais devem ser realizadas na semana que integra o dia 10 de outubro, “Dia Mundial
da Saúde Mental”.
A elaboração da justificativa e do próprio teor do PL 530/2019, que originou a citada Lei,
proposta pela Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Assembleia Legislativa do Paraná –
CRIAI/ALEP, contou com o auxílio de especialistas do I-T&DH.
7 Advocacy do I-T&DH: Dia de Tecnologia e Dignidade Humana no Paraná – Lei 20.158/2020
(Anexo B)

Foi promulgada a Lei nº 20.158/2020, em 17 de março, que altera a Lei nº 18.572/2015,
que dispõe sobre a instituição do “Dia de Tecnologia e Dignidade Humana”, a ser realizado no dia 15
de maio, “Dia Internacional da Família”. Tem por objetivo:

Pode-se definir advocacy como “[...] o conjunto de ações, estrategicamente definidas e orientadas, que
busca promover mudanças em políticas públicas locais, regionais, nacionais ou internacionais, visando
alcançar a missão, a visão e os objetivos estratégicos de uma organização ou coalizão de organizações
(MORGADO, R. P. & GOZETTO,A. C. O. 2019, p.7. Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy:
como
influenciar
políticas
públicas.
Piracicaba,
SP:
Imaflora,
2019.
Disponível
em:
<http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-deAdvocacy.pdf>.)
7
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I – incentivar estudos e pesquisas relativos à adição, erotização infantil e aliciamento de
crianças e adolescentes na internet;
II – estimular o mapeamento de informações e levantamento de dados relativos ao
aliciamento de crianças e adolescentes na internet;
III – conscientizar a sociedade, visando à prevenção da adição, erotização infantil e
aliciamento de crianças e adolescentes na internet;
IV – informar a respeito de boas práticas para inclusão digital segura de crianças e
adolescentes na internet.
A propositura do PL 116/2019 que deu origem a citada Lei, teve como fundamento o Eixo
“Tecnologia e Dignidade Humana” do “I Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do
Paraná”, o qual é resultado do último capítulo da tese de Doutoramento em Tecnologia e Sociedade
pela UTFPR, de Cineiva Campoli Paulino Tono, Membro-Fundador do I-T&DH.

8 Advocacy do I-T&DH: Proposta de readequação da Programação da TV Paraná Turismo em
tempos da Pandemia Coronavírus (Apêndice A)

Em 29 de março, o I-T&DH enviou à CRIAI/ALEP uma proposta de readequação da
programação televisiva a crianças, adolescentes e seus familiares durante o isolamento social,
visando a sua intermediação e articulação com os gestores da Televisão Paraná Turismo.
A Presidência da CRIAI/ALEP acolheu prontamente a solicitação e apresentou-a para
votação em Plenário na tarde do mesmo dia. Foi aprovada na íntegra por todos o corpo legislativo
presente e, em seguida, deu-se a expedição de Requerimento (Apêndice A) para o Chefe do Poder
Executivo Estadual e para o Diretor da TV Paraná Turismo.
9 Live do “Programa ConVida” da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana
O programa ConVIDA visa “aproximar pessoas, saberes e práticas, buscando favorecer
os vínculos e as interações humanas, tornando os espaços institucionais da UFPR mais acolhedores
e favoráveis ao bem-estar e a saúde das pessoas”.
No dia 13 de maio a convidada foi a psicóloga Evelise Galvão de Carvalho (Conselheira
Técnica do I-T&DH), que explanou sobre “O Papel dos Jogos Eletrônicos Durante a Pandemia”, em
alusão ao Dia Estadual de Tecnologia e Dignidade Humana (Lei nº 20.158/2020).
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Disponível em: (Parte 1 e Parte 2):
https://www.youtube.com/watch?v=Ev1DbqMpxnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fEri96NEstQ&t=987s
(78 + 59 visualizações)
10 Live Luso-Brasileira – “Dia Internacional da Família”
No dia 15 de maio, “Dia internacional da Família” e “Dia Estadual de Tecnologia e
Dignidade Humana no Paraná” (Lei nº 20.158/2020), Cineiva Campoli Paulino Tono e Evelise Galvão
de Carvalho, representantes do I-T&DH, participaram de Live a convite de Tito de Moraes,
Coordenador do Projeto Miúdos Seguros na Net – Lisboa/Portugal. Tomaram parte, também, a
pediatra Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria e a advogada Alessandra Borelli, da
Nethic’s. Os temas discutidos durante a Live foram: a) “Crimes Cibernéticos”; b) “Desafios da
Educação a Distância no Ambiente Família”; c) “O Papel dos Jogos Eletrônicos Durante a
Pandemia”; d) “Privacidade Estudantil em Tempo de Confinamento” e; e) “Como é Difícil Ser Avó em
Tempos de Quarentena”.
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Disponível em: https://youtu.be/5keYR9OoY7Y
(35 visualizações)

11 I-T&DH promove Live alusiva ao “Dia internacional da Família” e “Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana no Paraná”
Em 15 de maio, foi realizada uma Live intitulada “Proteção em Tempos de Isolamento
Social: como as famílias podem ajudar seus filhos no uso saudável do mundo virtual”.
Os protagonistas foram o delegado da Polícia Federal, Flúvio Cardinelle Garcia e a
educadora Andrea Castagini. Dr. Flúvio abordou questões imprescindíveis concernentes aos
cuidados dos pais quanto ao uso de tecnologias digitais pelos filhos de menoridade. Reforçou a
importância da “presença amorosa” dos pais no cuidado com os pequenos para mantê-los
protegidos de aliciadores on-line. Andrea apontou caminhos para a educação digital consciente a
partir do diálogo e constante orientação e presença.
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Disponível em: https://www.facebook.com/institutotecnologiaedignidade
(214 visualizações)
12 “2º Simpósio Estadual da Força Tarefa Infância Segura – FORTIS/PR”
No dia 28 de maio, “Dia Internacional do Brincar”, o I-T&DH participou do lançamento do
“Programa Reconecte Paraná – 2020”, no 2º Simpósio da Força Tarefa Infância Segura do Paraná.
(Disponível em:<http://tecnologiaedignidadehumana.org.br/wp-content/themes/instituto/arquivos/05ProgramaReconecteParana_maio2020.pdf>)
Trata-se de documento cuja elaboração foi coordenada pela SEJUF e teve a colaboração
técnica textual da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (SESP),
Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Ministério Público do Paraná (MP/PR), I-T&DH e Colégio
Estadual do Paraná (CEP). Contou, também, com a contribuição especial de 143 (cento e quarenta
e três) profissionais de 48 (quarenta e oito) instituições.
Maria Christina dos Santos fez um resgate histórico, destacando a prática de advocacy
do I-T&DH, que exerceu relevante papel entre as instituições envolvidas na instauração de um
movimento interdisciplinar e intersetorial para proteção das crianças e adolescentes on-line. Citou
que nesse contexto, o Poder Legislativo do Estado do Paraná tem sido imprescindível, acolhendo,
refletindo e transformando as demandas do I-T&DH em leis que resultaram na execução de ações
permanentes para educação digital consciente.
Ainda, mencionou que o I-T&DH foi convidado a integrar a equipe de trabalho da FORTIS
e, entre outras atividades, auxiliou na elaboração do “Programa Reconecte Paraná”, redigindo os
seus “considerandos” e, inclusive, um de seus capítulos, intitulado “Atos Infracionais On-Line Mais
Comumente Praticados por Criança ou Adolescente e Suas Consequências Jurídicas”.
Este Programa foi fruto de 10 Reuniões Técnicas "Detox Digital", realizadas no segundo
semestre de 2019, vinculadas à Ação 5 do Pacto Infância Segura: “Prevenção a Crimes Sexuais
Cibernéticos Contra a Criança”. Essas reuniões contaram com a participação ativa de 48 (quarenta e
oito) Instituições paranaenses.
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Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lgr9Nl_a6gY
(4.222 visualizações)
13 Aula no “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente – EaD”
No dia 17 de junho, Maria Christina dos Santos gravou aula sobre “Prevenção da
Violência Virtual Contra Crianças e Adolescentes: Advocacy do I-T&DH”, que integra o Módulo 8 do
“I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente –
EaD”.
Antes da apresentação do case propriamente dito, apresentou noções sobre políticas
públicas, advocacy e suas etapas, de modo a permitir ao participante associar a teoria à prática.
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Disponível em:
https://youtu.be/FqS1XcK5R_w
(1.000 visualizações – Cursistas Fortis EAD)
14 Live – Campanha “Junho Paraná sem Drogas”– Junho Branco
Nos dias 19 e 24 de junho, mês de combate ao uso de drogas, Cineiva Campoli Paulino
Tono participou de duas Lives. A primeira, sobre “Dependência Tecnológica”, a convite do Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas do Paraná (CONESD), com a pediatra Iolanda Novadzki. A
segunda, sobre “Celular e Trânsito”, a convite do Departamento de Trânsito do Paraná
(DETRAN/PR), com a Superintendente Municipal do Trânsito de Curitiba/PR, Rosangela Maria
Batistella.
Em ambas foram expostos conteúdos atinentes aos impactos humanos do uso
compulsivo dos dispositivos tecnológicos para a saúde e segurança humana.

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kTDsLX6JQbA&feature=youtu.be
(56 visualizações)
15 Aula inaugural do “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente – EaD”
No dia 22 de junho, Maria Christina dos Santos, representando o I-T&DH, participou da
aula inaugural do “I Curso FORTIS: Formação para o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente – EaD”, com carga horária de 50 horas.
13

Abordou o aparato jurídico e político construído na busca da efetivação dos direitos da
criança e do adolescente, enfatizando o Sistema de Garantia dos Direitos propriamente dito.
Discorreu sobre “Vozes do cárcere: Memória da Infância e Adolescência de Encarcerados”. O tema
apresentado tomou por base um dos focos da pesquisa realizada no Sistema Prisional do Estado do
Paraná, em 2011, que culminou na publicação, em 2015, do livro “Vozes do Cárcere: Paz e Não
Violência – em Busca de um
Novo Modelo de Gestão”.

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uG5SrUHk1MI
(2912 visualizações)
16 Live “Quem Controla Quem” Reflexões sobre o uso das tecnologias digitais
No dia 08 de julho, o I-T&DH participou de Live “Quem Controla Quem” com professores,
psicóloga e acadêmico da Universidade Tecnológica Federal de Ponta Grossa, que tratou do modo
como se utiliza a internet, as redes sociais e os jogos eletrônicos. Esta Live fez parte das ações de
extensão da UTFPR Ponta Grossa, desenvolvidas com o apoio do I-T&DH, que constituem de
pesquisa sobre os impactos humanos do uso das tecnologias digitais, de processos de formação de
Educação Digital Consciente junto a professores, técnicos e alunos da instituição.
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Disponível em:
(https://www.youtube.com/watch?v=WZPfaJyDdW4&feature=youtu.be)
(256 visualizações)
17 Live “Amor Exigente na Era Digital”– Diretoria da Federação Amor Exigente
Em 09 de julho, o I-T&DH participou de Live que tratou acerca do “Amor Exigente na Era
Digital” e, fruto desta participação, foi convidado a produzir um texto para a RevistaAE de setembro
de 2020, acerca dos impactos do uso das tecnologias de informação e comunicação na família em
tempos de pandemia (Apêndice B).

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAYDfrYRpnc
(1.131 visualizações)
18 Live “Jogos Eletrônicos e Pandemia: Quais Cuidados Ter?” - PROTECA

No dia 17 de agosto a psicóloga Evelise Galvão de Carvalho, representando o I-T&DH,
participou de uma Live “Jogos Eletrônicos e Pandemia: Quais Cuidados Ter?”, promovido pelo
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projeto de extensão “Prevenção ao Aliciamento de Crianças e Adolescentes” – PROTECA/UFPR e
pela UniBrasil.
Destaca-se que o I-T&DH é parceiro do PROTECA desde a sua origem, contribuindo na
redação do texto do Projeto e, inclusive, de sua fundamentação jurídica.

Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9mINwzN3tY4&feature=youtu.be>
(261 visualizações)

19 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Diálogo com a Universidade Católica de
Salvador/BA
Em 19 de agosto, Cineiva Campoli Tono ministrou a palestra: “A Tecnologia na
Educação: o Futuro da Sala de Aula”, em evento on-line da Universidade Católica de Salvador/BA,
junto a professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/13FLhBjuu-v_-JqhDOFuX80O9wWcmrZcJ/view?usp=sharing
(150 visualizações)
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20 Assessoria informal à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba/PR
No mês de agosto, Representante da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba –
SME fez contato com Maria Christina dos Santos, do I-T&DH, solicitando orientação jurídica para
subsidiar “Parecer” a ser emitido sobre demanda apresentada por integrante da Câmara Municipal
de Curitiba, relativa ao uso de equipamentos tecnológicos por crianças da rede pública de ensino do
ensino fundamental (primeira fase).
Além da orientação solicitada, foram enviados subsídios legais e referências
bibliográficas.

21 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em evento do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos – MMFDH
No dia 28 de agosto, Aharon Campoli, Assessor de Projetos para Jovens do I-T&DH
proferiu a Palestra: “Ferramentas para Proteção às crianças e Adolescentes na Era Digital” no
Webinário “A Tecnologia a Serviço da Família” promovido pela Secretaria Nacional da Família do
Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos – MMFDH.
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Disponível em: https://www.facebook.com/direitoshumanosbrasil/videos/2110807585730855
(6.600 visualizações)

22 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Live “Saúde Mental e Aprendizagem na Era
Digital, em tempo de pandemia, junto ao Comitê Protetivo Intersetorial do Tribunal de Justiça
do Paraná
O Comitê Interinstitucional Protetivo às Crianças e aos Adolescentes do Tribunal de Justiça
do Paraná promoveu em 16 de setembro de 2020 a Live sobre “Saúde mental e aprendizagem na
era digital em tempo de pandemia”, tema importantíssimo a ser discutido no momento em que
estamos vivendo. Para o debate, foram convidadas a Psicóloga e Conselheira do Instituto
Tecnologia e Dignidade Humana e a Educadora Cineiva Campoli Paulino Tono.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OcRKEtuKVDc&fbclid=IwAR0dFg47B44tN58WFoh61fTdjqtjSnSCiqIrpfjwd4vmIjL9ToLD-flazo
(767 visualizações)
23 Palestra sobre Cyberbullying para Alunos e Professores do Colégio Adventista do Sítio
Cercado
No dia 29 de setembro, Aharon Campoli, Assessor Técnico em Projetos Especiais para
Juventude do I-T&DH, proferiu uma Palestra sobre Cyberbullying para mais de 100 alunos do
Colégio Adventista do Sítio Cercado de Curitiba.

24 Cartilha Semana Nacional do Trânsito
Alunos do Curso de Psicologia da UNIANDRADE sob orientação da Professora e Psicóloga
Evelise Carvalho produziram uma Cartilha (APÊNDICE C) para a Semana Nacional do Trânsito,
trabalhando conteúdo referente a atividades lúdicas para informar e conscientizar crianças acerca
dos perigos do uso do celular no Trânsito.

19

25 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana contribui com o processo de formação de
docentes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná
No dia 09 de setembro a Psicóloga Roseane Bernartt, Conselheira Técnica do ITDH na área
de saúde mental proferiu a Palestra: “Estudantes frente às tecnologias: a importância da interação
no ensino” em pleno Curso de Formação de Docentes da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oSTRXen20go&t=56s
(287 visualizações)

26 Instituto Tecnologia e Dignidade Humana em Live com o tema “Direito e segurança, na
perspectiva das tecnologias digitais na infância e na adolescência, em tempo de pandemia da
COVID 19”
No dia 30 de setembro de 2020, o Dr. Flúvio Garcia e a advogada Maria Christina dos
Santos, respectivamente Conselheiro Consultivo e Conselheira Fiscal do I-T&DH, bem como a perita
criminal do Instituto de Criminalística do Paraná, Sandra Cristina Balthazar, participaram de uma live
promovida pelo Comitê Interinstitucional Protetivo, do Conselho de Supervisão e da
Coordenadoria dos Juízos da Infância e da Juventude (CONSIJ-CIJ) do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR). A live teve como tema "Direito e segurança, na perspectiva das tecnologias digitais
na infância e na adolescência, em tempos de pandemia da COVID-19".
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RJi9CTmoiiU&t=19s
(326 visualizações)
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27
Seminário On-line “Uso Saudável e Seguro das Tecnologias de Informação e
Comunicação pelo Instituto Tecnologia e Dignidade Humana e o Centro Universitário
UNIBRASIL, na Semana Detox Digital Paraná (Lei Nº 20380/2020)
De 5 a 8 de outubro de 2020, o I-T&DH, em parceria com o Centro Universitário Autônomo
do Brasil – UniBrasil, realizou o SEMINÁRIO ON-LINE: USO SAUDÁVEL E SEGURO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR CRIANÇAS, em alusão à Lei
Estadual nº 20.138/2020, que instituiu a Semana Detox Digital Paraná, de conscientização e
prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, a ser
realizada anualmente na semana que integra o dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde
Mental.
Teve por objetivo propiciar, subsídios teóricos e práticos voltados à prevenção de riscos
gerados pelo mau uso do meio ambiente digital, destacando a importância de medidas preventivas
para o para o uso seguro, consciente e responsável de tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), especialmente por crianças.
Durante o evento evidenciou-se a importância do relacionamento interpessoal no
mundo físico (real) em detrimento do relacionamento on-line (virtual) na formação e
desenvolvimento da criança. Como diferencial, o evento trouxe sugestões de atividades lúdicas
e pedagógicas aptas a substituir o uso excessivo de equipamentos tecnológicos.
O evento foi organizado pela advogada Maria Christina dos Santos e coordenada por ela e
pela Profa. Graciela Sanjutá Soares Faria, do UniBrasil, destacando-se o relevante papel da Profa
Wanda Cristina Mendes Camargo e de equipe de marketing e de suporte técnico pelo apoio e
empenho para que esse evento se realizasse.
Contou com a participação de profissionais que integram o I-T&DH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrea Castagini
Cineiva Paulino Tono
Eliane Blaszkowski Champaoski
Evelise Galvão de Carvalho
Flúvio Garcia de Oliveira
Joelma Silveira e Silva
Maria Christina dos Santos
Reginaldo Polesi
Roseane Bernarth

UniBrasil
1. Fabiana Neves Bertolin
2. Luize Moro
3. Martin Martin José Fagonde Moraes
4. Rachel Schettert de Camargo
5. Thaise Novaes Glaser
6. Wanda Cristina Mendes Camargo
Convidados: Elisa Volpato e Weliton Santos - Ambos acadêmicos do UniBrasil e estagiários do IT&DH.
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Dia 5 de outubro de 2020 – EIXO SAÚDE E BEM-ESTAR NA ERA DIGITAL
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Disponível em: <https://youtu.be/zh_4Fjlm8RU>
Dia 6 de outubro de 2020 – EIXO EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL
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Disponível em: <https://youtu.be/j-I4kolvQ18>

Dia 7 de outubro de 2020 – EIXO JUSTIÇA, DIREITO E SEGURANÇA NA ERA DIGITAL
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0r8TpynPe08>
Dia 08 de outubro de 2020 - EIXO FAMÍLIA, CULTURA E LAZER NA ERA DIGITAL

Disponível em:
<https://youtu.be/h1ggGfgT0Q4>
https://www.youtube.com/watch?v=zh_4Fjlm8RU
https://www.youtube.com/watch?v=h1ggGfgT0Q4
https://www.youtube.com/watch?v=0r8TpynPe08
(762 + 292 + 317 = 1.401 visualizações)
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28 Seminário Intersetorial da Primeira Infância – Força Tarefa Infância Segura do Paraná

No dia 27 de outubro de 2020, Thaise Novaes, Assessora Técnica do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana na área de saúde física, ministrou Palestra sobre os cuidados da Criança em
relação à sua saúde física e em relação à Natureza, no Seminário Intersetorial da Primeira Infância
promovido pela Força-Tarefa Infância Segura do Paraná.

(1719 visualizações)

29 Campanha Cards Fake News – Eleições 2020
Em alusão ao período de eleições e os impactos que as fakenews podem trazer no exercício
da democracia. Os estagiários da parceira ITDH e Uniandrade Ariele Cristina Fiori, Rafaela Cristina
Fragoso Hashimoto, sob a supervisão da Profa Evelise G de Carvalho desenvolveram uma
campanha de consciencialização em relação aos tipos de fakenews, suas consequências e dicas de
como não cair nelas. A campanha foi por meio de cards midiáticos que foram disponibilizados nas
redes sociais do Instituto assim como da Uniandrade.

27

28

29

30 Conversando sobre Dependência Eletrônica e os Desafios para a Aprendizagem na
atualidade

No dia 16 de novembro, Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, participou de uma
conversa on-line com o Pr Matheus da Igreja Batista do Bacacheri sobre Dependência Eletrônica e
os desafios para a aprendizagem na atualidade.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=az8L0S5KGV4
(225 visualizações)

31 Entrevista sobre os impactos humanos de uso das tecnologias digitais com foco principal
no contexto familiar na Comunidade Alcance em Curitiba

No dia 19 de novembro, Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, participou de atividade
para gravação de entrevista na Comunidade Alcance em Curitiba, onde tratou sobre os impactos
humanos e relacionais do uso das tecnologias digitais no ambiente familiar.
A entrevista será disponibilizada nos canais via web da entidade, no mês de dezembro de
2020.

30

32 Conselheira Consultiva do I-T&DH ministra Palestra na Aula inaugural do Curso da Força
Tarefa Infância Segura em EAD – Curso FORTIS EAD 2ª Edição
Dra. Evelyn Eisenstein, Conselheira Consultiva na área da saúde do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana ministrou a Palestra: Os Desafios do Cuidado integral da Criança na Era Digital,
no dia 25 de novembro de 2020, na Aula Inaugural do Curso da Força Tarefa Infância Segura, para
mais de 1 mil Cursistas inscritos nos 4 Cursos destinado aos Profissionais do Sistema de Garantia
de Diretos das Crianças e dos Adolescentes do Estado do Paraná e para além das suas fronteiras.
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Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=vMtr-OyhB4w
(1.336 visualizações)
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33 Conselheira Técnica do I-T&DH ministra Palestra em evento da Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente do Município de Araucária
A Psicóloga Roseane Bernartt, Conselheira Técnica na área de saúde mental do Instituto
Tecnologia e Dignidade Humana, em temática relacionada aos impactos do uso das tecnologias de
informação e comunicação na infância e na adolescência, em evento promovido pela Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente de Araucária, município da metropolitana sul da Capital do
Estado do Paraná, no dia 11 de dezembro de 2020.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=YxmMP1VMvdw
(401 visualizações)

34 Conselheiro Técnico do I-T&DH ministra Palestra em Webinar Violência não Tira
Férias...na Internet da Força-Tarefa Infância Segura
O Conselheiro Técnico na área de saúde mental, Victor Visocki, participou do Webinar
Violência não Tira Férias...na Internet da Força-Tarefa Infância Segura no dia 15 de dezembro de
2020, destacando os impactos na saúde mental das crianças e adolescentes na era digital.
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Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=DaV4Ezj2SBI
(539 visualizações)
35 Artigo “A pedagogia do olhar na era digital e em tempos de pandemia
Cineiva Tono, Membro Fundador do ITDH, produziu o Artigo Científico intitulado: “A
pedagogia do olhar na era digital e em tempo de pandemia”, cuja produção foi demandada, final de
2020, pela Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos MMFDH do Governo Federal, correspondente ao Programa Reconecte Brasil. Este Artigo foi
agregado a produções de especialistas das áreas de saúde mental e de segurança na era digital, os
quais serão amplamente divulgados em publicação via web pelo MMFDH no mês de janeiro de
2021.
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INSTITUTO TECNOLOGIA E DIGNIDADE HUMANA - DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES – GESTÃO 2020 (Janeiro a Novembro)
Local

Objetivo

Município

Público
Beneficiado

Estimativa nº
Beneficiados

Articulador(a)

1.

Secretaria Municipal de
Educação de Piraquara/PR

Realizar o workshop: “Proteção
Humana na Era Digital”

Piraquara

Professores,
Pedagogos e
Diretores

300

Maria Christina dos
Santos, Roseane
Bernartt

2.

UNIANDRADE

Promover ações alusivas ao “Dia
Mundial da Internet Segura”

Curitiba

Professores e
Alunos dos
Cursos de
Psicologia

150

Evelise Carvalho

3.

Escritório da ONU em São
Paulo/SP

Participar das comemorações do “Dia
Mundial da Internet Segura”

São Paulo

Convidados
especialistas na
área de TI de
Empresas e OS.

150

Ataíde Prestes,
Roseane Bernartt

4.

Google Brasil

Participar de um Pitch Day, no “4º
Encontro Tecnologia e Bem Estar”

São Paulo

Convidados
especialistas na
área de TI de
Empresas e OS.

50

Roseane Bernartt

5.

Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do Paraná

Promover a Docência no Curso “Detox
Digital na Primeira Infância”

Paraná

Membros da
Rede de
Proteção à
Primeira Infância

199

Thaise Novaes,
Roseane Bernartt,
Maria Christina dos
Santos

6.

Paraná

Promover advocacy para instituição da
“Semana Detox Digital Paraná” – Lei nº
20.138/2020

Paraná

Sociedade em
geral

n

Especialistas do IT&DH

35

7.

Paraná

Promover advocacy para o “Dia de
Tecnologia e Dignidade Humana no
Paraná” – Lei nº 20.158/2020

Paraná

Sociedade em
geral

n

Especialistas do IT&DH

8.

TV Paraná Turismo

Advocacy do I-T&DH: Proposta de
readequação da Programação em
tempos da Pandemia Coronavírus

Paraná

Sociedade em
geral

n

Maria Christina dos
Santos

9.

Universidade Federal do Paraná

Participar do “Programa ConVida” da
UFPR com o Tema na Live: “O Papel
dos Jogos Eletrônicos Durante a
Pandemia” – Dia Estadual de
Tecnologia e Dignidade Humana

On-line

Acadêmicos da
UFPR

78 + 59

10. Live Luso-Brasileira – Dia
Internacional da Família

Dialogar sobre os temas: a) “Crimes
Cibernéticos”; b) “Desafios da
Educação a Distância no Ambiente
Família”; c) “O Papel dos Jogos
Eletrônicos Durante a Pandemia”; d)
“Privacidade Estudantil em Tempo de
Confinamento”; e) “Como é Difícil Ser
Avó em Tempos de Quarentena!.

On-line

Sociedade em
geral

35

Evelyn Eisenstein,
Evelise Carvalho,
Cineiva Campoli,
Tito Moraes,
Alessandra Borelli

11. Live do I-T&DH no “Dia
Internacional da Família” – 15 de
Maio

Promover a Live “Proteção em Tempos
de Isolamento Social: Como as
Famílias Podem Ajudar Seus Filhos no
Uso Saudável do Mundo Virtual”.

On-line

Sociedade em
geral

214

Flúvio

12. Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do
Paraná – “Dia Internacional do
Brincar” – 28 de Maio

Palestrar no “2º Simpósio Estadual da
Força Tarefa Infância Segura” –
FORTIS/PR

On-line

Evelise Carvalho

Cardinelle

Garcia
Andrea Castagini

Rede de
Proteção à
Criança e ao
Adolescente

4.222

Maria Christina dos
Santos
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13. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do PR –
Força Tarefa Infância Segura
(Fortis)

Promover a docência no I Curso Fortis
EaD, em “Prevenção da violência virtual
contra crianças e adolescentes:
advocacy do I-T&DH”

On-line

Rede de
Proteção à
Criança e ao
Adolescente

14. DETRAN-PR e SETRANCuritiba/PR

Participar da Live “Celular e Trânsito”

On-line

Sociedade em
geral

1.000

50

Maria Christina dos
Santos

Rosangela

Maria

Batistella e Cineiva
Campoli Tono

15. Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do
Paraná – Força Tarefa Infância
Segura (Fortis)

Participar da Aula inaugural do “I Curso
FORTIS: Formação para o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente – EaD”

On-line

Rede de
Proteção à
criança e ao
Adolescente

2912

Maria Christina dos
Santos

16. UTFPR Ponta Grossa/PR

Participar da Live “Quem Controla
Quem” Reflexões sobre o uso das
tecnologias digitais

On-line

Professores e
acadêmicos de
Ponta Grossa

256

Cineiva Tono, Saulo
Queiroz, Awdry
Feisser, Bruno
Ribeiro, Cintia
Gonçalves

17. Federação de Amor Exigente FEAE

Participar da Live “Amor Exigente na
Era Digital”

On-line

Sociedade em
geral

1131

Cineiva Tono e
Diretoria da FEAE

18. UFPR

Participar de Live: Live “Jogos
Eletrônicos e Pandemia: Quais
Cuidados Ter?

On-line

Sociedade em
geral

261

Evelise de Carvalho

19. Universidade Católica de
Salvador/BA

Participar da Live “Dialogando sobre: A
Tecnologia na Educação: o Futuro da
Sala de Aula”

On-line

Professores e
Alunos – Pós em
Filosofia.

150

Cineiva Tono e
Marcelo Couto Dias
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20. Secretaria Municipal de
Educação de Curitiba/PR

Promover Assessoria Técnica Informal

On-line

Regulamento
para acesso à
internet por
Crianças

185 escolas
(98.363
alunos)

21. Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos – Secretaria
Nacional da Família

Proferir palestra sobre “Ferramentas de
Proteção à Criança e ao Adolescente”
em Fórum on-line: “A Tecnologia a
Serviço da Família”

On-line

Sociedade em
Geral

6.600

Aharon Campoli

22. Tribunal de Justiça do Paraná

Participar de Live “Saúde Mental e
Aprendizagem na Era Digital, em
tempo de pandemia”

On-line

Sociedade em
Geral

767

Cineiva Tono e
Evelise Carvalho

23. Colégio Adventista Sítio Cercado

Promover Palestra sobre Cyberbullying

On-line

Alunos e
Professores do
Colégio

100

Aharon Campoli

24. UNIANDRADE

Cartilha Semana Nacional do Trânsito

On-line

Sociedade em
Geral

Sem
números

25. Secretaria de Estado da
Educação do Paraná

Promover Palestra: Estudantes frente
às tecnologias: a importância da
interação no ensino

On-line

Professores e
Alunos do Curso
de Formação de
Docentes

287

Roseane Bernartt

26. Tribunal de Justiça do Paraná

Participar de Live “Direito e
segurança, na perspectiva das
tecnologias digitais na infância e na
adolescência, em tempo de pandemia
da COVID 19”

On-line

Sociedade em
Geral

326

Maria Christina dos
Santos e Flúvio
Garcia

Maria Christina dos
Santos

Evelise Carvalho e
alunos do curso de
psicologia
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27. Centro Universitário UNIBRASIL

Promover Seminário Uso Saudável e
Seguro das tecnologias de Informação
e Comunicação

On-line

Sociedade em
Geral

1401

Maria Christina dos
Santos, Roseane
Bernartt, Cineiva
Tono, Flúvio Garcia,
Eliane Blaszkowski
e Evelise Carvalho

28. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho – Forçatarefa Infância Segura

Promover Palestra sobre os cuidados
da saúde física da criança na era digital

On-line

Sociedade em
Geral

1719

Thaise Novaes

29. UNIANDRADE

Criar e divulgar Campanha Cards
Fake News – Eleições 2020

On-line

Sociedade em
Geral

Sem número

30. Igreja Batista do Bacacheri

Conversando sobre Dependência
Eletrônica e os desafios para a
aprendizagem na atualidade

On-line

Membros do
Grupo Guardiões
do Reino

31. Comunidade Alcance

Entrevista para o Programa via web da
Comunidade Alcance de Curitiba

Gravação
para
veiculação
web

32. Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho do Paraná

Palestra Magna Os Desafios do
Cuidado integral da Criança na Era
Digital

33. Prefeitura de Araucária

34. Secretaria de Estado da Justiça,

Evelise Carvalho

225

Cineiva Tono

Membros da
Comunidade
Alcance e
Sociedade em
geral

Sem número

Cineiva Tono

On-line

Sociedade em
Geral

1336

Evelyn Eisenstein

Palestra sobre os impactos do uso de
tecnologias por crianças e adolescentes

On-line

Sociedade em
Geral

401

Roseane Bernartt

Palestra no Webinar: Violência não tira

On-line

Sociedade em

539

Victor Visocki
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Família e Trabalho do Paraná
35. Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos

férias...na Internet
Produção de Artigo Científico: A
pedagogia do olhar na era digital e em
tempos de pandemia

Geral
Texto

Sociedade em
Geral

Total

Sem número

Cineiva Tono

24.920
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ANEXO A

LEI 20138, 3 DE MARÇO DE 2020
Institui a Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção
para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Institui a Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção para
desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, a ser realizada anualmente na
semana completa, de segunda-feira a domingo, que integra o dia 10 de outubro, "Dia Mundial
da Saúde Mental".
Art. 1º

Parágrafo único. A semana de que trata o caput deste artigo passa a integrar o Calendário
Oficial de Eventos do Estado do Paraná.
A Semana "Detox Digital Paraná" de conscientização e prevenção para desintoxicação
dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, tem os seguintes objetivos:
Art. 2º

I - disseminar a conscientização para a boa utilização do meio ambiente digital com prevenção
contra os malefícios da utilização indevida de hardwares e softwares, defendendo de todos, em
especial das crianças, adolescentes e idosos e demais parcelas vulneráveis à dependência
tecnológica;
II - promover palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras atividades que
permitam estimular a sensibilização da população acerca da importância de medidas
preventivas para a consecução dos objetivos desta Lei;
III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos à ocorrência de violência associada ao
mau uso de redes sociais e do meio ambiente digital, colaborando para o aumento da saúde
mental das pessoas, em especial das crianças, adolescentes, idosos e demais parcelas
vulneráveis à dependência tecnológica;
IV - gestionar junto aos governos federal, estadual, municipais e demais órgãos e instituições
pertinentes, para procederem auxílio aos processos pedagógicos, emocionais, cognitivos e
sociais, para prevenção, dentre outras questões, de problemas de aprendizagem de alunos,
absenteísmo docente, conflitos interpessoais, problemas de socialização oriundos dos
maléficos efeitos das relações com o meio ambiente digital de crianças e adolescentes,
observando os resultados das políticas de desintoxicação digital e de internet;
V - promover intercâmbio visando ampliar o nível de resolutividade das ações direcionadas à
proteção das pessoas quanto aos efeitos negativos do mau uso do meio ambiente digital, por
meio de integração da população, instituições públicas, privadas, organizações não
governamentais e religiosas para consecução dos objetivos desta Lei;
VI - promover ações de desintoxicação de que trata esta Lei:
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a) estimulando o contato de crianças com a natureza e com animais de estimação;
b) incentivando atividades culturais, como música e artes plásticas, dentre outras afins;
c) para manutenção e o desenvolvimento pleno da linguagem escrita e falada com leitura e
produção textual e oral;
e) incentivando práticas restaurativas que ensinem, desde a tenra idade, questões inerentes à
mediação de conflitos nas relações humanas.
d) estimulando atividades pedagógicas com materiais concretos que apurem a visão espacial;
§ 2º violência financeira institucional, entendida como a contratação de empréstimos oferecidos
por agentes financeiros, sem consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às
regras e consequências dos contratos.
O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entidades sem fins lucrativos
em apoio às ações promovidas pelos eventos de que trata esta Lei.
Art. 3º

Art. 4º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 03 de março de 2020

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Ney Leprevost Neto
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Cobra Repórter
Deputado Estadual
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
Publicado no Diário Oficial nº 10637 de 3 de Março de 2020
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ANEXO B

LEI 20158, 17 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 18.572, de 24 de setembro de 2015, que dispõe sobre a
instituição do Dia de Tecnologia e Dignidade Humana, a ser realizado em 15
de maio.
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
O § 1º do art. 1º da Lei nº 18.572, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar com a
seguinte redação:§ 1º O dia ora instituído será destinado à mobilização social visando a
prevenção e à adição, à erotização infantil e ao aliciamento de crianças e adolescentes na
internet.
Art. 1º

Acresce o § 3º ao art. 1º da Lei nº 18.572, de 2015, com a seguinte redação:§ 3º As
ações referentes ao Dia de Tecnologia e Dignidade Humana observarão a Lei Federal
nº 8.096, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências, a Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil da
Internet e Lei Federal nº 13.431 de 4 de abril de 2017.
Art. 2º

O art. 2º da Lei nº 18.572, de 2015, passa vigorar com a seguinte redação:Art. 2º O Dia
de Tecnologia e Dignidade Humana tem como objetivo:I – incentivar estudos e pesquisas
relativos à adição, erotização infantil e aliciamento de crianças e adolescentes na internet; II –
estimular o mapeamento de informações e levantamento de dados relativos ao aliciamento de
crianças e adolescentes na internet; III – conscientizar a sociedade, visando à prevenção da
adição, erotização infantil e aliciamento de crianças e adolescentes na internet; IV – informar a
respeito de boas práticas para inclusão digital segura de crianças e adolescentes na internet
Art 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º

Palácio do Governo, em 17 de março de 2020.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Ney Leprevost Neto
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho
Artagão Junior
Deputado Estadual

Publicado no Diário Oficial nº 10647 de 17 de Março de 2020
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APÊNDICE A

PROPOSTA
READEQUAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EM TEMPO DE ISOLAMENTO-CORONAVÍRUS
TV INSTITUCIONAL DO PARANÁ
CONSIDERANDO que a base filosófica do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) é a Doutrina da Proteção integral;
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4.º da Lei nº
8.069/1990 atribuem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e
ao adolescente a plena efetivação de seus direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.069/1990, todas as
oportunidades e facilidades aptas a propiciar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social da criança e do adolescente devem ser asseguradas por lei ou outros
meios;
CONSIDERANDO que segundo artigo 5.º da Lei nº 8.069/90, a criança e o adolescente
não serão objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o artigo 17, da Lei nº 8.069/90 preceitua que a criança e o
adolescente têm direito ao respeito, consistente na inviolabilidade de sua integridade
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças;
CONSIDERANDO as diretrizes do Programa Reconecte Paraná apresentadas nas
Reuniões da Ação 5-Detox Digital Paraná pela Força Tarefa Infância Segura do Paraná,
fruto da adesão do Governo do Estado do Paraná ao Programa Reconecte do Ministério
da Mulher, Família e Direitos Humanos em julho de 2019, e do resgate da essência do
eixo 5 - Tecnologia e Dignidade Humana do I Plano Estadual de Educação em Direitos
Humanos do Paraná, deliberado pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná;
CONSIDERANDO que segundo o contido no eixo 5 – Tecnologia e Dignidade Humana –
do I Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná, o Estado deve
promover ações para o uso responsável das tecnologias nas políticas de inclusão digital,
bem como regulamentar os processos de “produção” de tecnologias de informação e
comunicação, principalmente, quando os usuários de destino dos conteúdos veiculados,
por meio destas tecnologias, são crianças e adolescentes.
CONSIDERANDO o dever da família, da sociedade e do Estado da aplicação da proteção
integral em plena e acelerada revolução cibernética e amplo acesso a tecnologias de
informação e comunicação, independentemente das condições que a sociedade encontrase submetida;
CONSIDERANDO o atual estágio de enclausuramento que se encontram as crianças,
adolescentes, adultos e idosos em função do episódio do Coronavírus-19;
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CONSIDERANDO a necessidade emergente de desenvolver mecanismos para dinamizar
a vida das crianças e adolescentes paranaenses, bem como das suas famílias, neste
momento de isolamento e enclausuramento.
Propõe-se a readequação da Programação da TV Paraná Turismo para
programas educativos e de entretenimento que sejam específicos para o público –
crianças, adolescentes e suas famílias – submetido ao isolamento e enclausuramento
neste tempo.
Vale ressaltar que esta Proposta está sendo apresentada para potencializar as
ações do Programa Reconecte Paraná, implementado pela Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho do Paraná, no cerne da Força Tarefa Infância Segura.
Na intenção de contribuir de algum modo, integrantes do Instituto Tecnologia e
Dignidade Humana se mantêm à disposição.
Cordiais saudações,
Curitiba, 29 de março de 2019.

___________________________________
Conselho Fiscal e Técnico
Instituto Tecnologia e Dignidade Humana
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APÊNDICE B
PANDEMIA NA ERA DIGITAL

Os desafios da harmonia familiar x isolamento social

O período emblemático da história da humanidade no ano de 2020, com o fenômeno da
pandemia por Coronavírus, tem afetado todos os povos, sem distinção de condições
socioeconômica, cultural, educacional, de local de habitação, de idade, e todas as demais.
Um microorganismo bioquimicamente constituído (Covid-19) coloca todos os povos em
risco de contaminação, em menor ou maior grau. E, casos de agravamento da doença
respiratória tem levado à fatalidade do ceifar de muitas vidas, por todos os cantos do
planeta.
Panorama global que afeta, evidentemente, os sentimentos, as motivações, os sentidos
para a vida, os sonhos, os planos, a sociabilidade. De súbito, todos tiveram que recorrer
ao isolamento social na busca da proteção frente ao invisível. Confirmando quão frágil é a
existência humana!
Agregada a esta lamentável submissão à pandemia, a sociedade na atualidade está
marcada pela Era Digital, com a propagação das tecnologias de informação e
comunicação, computadores, celulares e outros aparelhos conectados à rede internet,
utilizados em todos os setores da vida, para busca, troca e divulgação de informações, no
trabalho, na educação, no entretenimento, favorecendo a comunicação entre as pessoas,
em todos os tempos e espaços.
Na verdade, antes do episódio da pandemia, o acesso a estas tecnologias já estava em
franca disseminação. E, em alguns casos, em condições que apontavam grande
preocupação, pois extrapolavam o equilíbrio em tempo, conteúdo e forma de uso,
principalmente por pessoas carentes de informação, por conseguinte, ainda insensíveis
sobre os riscos e efeitos nocivos do uso desordenado para a saúde física e psicológica,
para as relações familiares e para a cibersegurança humana.
Neste momento de isolamento social, a entidade que mais está sendo “provada” é a
organização Divinamente constituída: a FAMÍLIA. Pois, é neste momento que estão sendo
comprovados quão fortes ou enfraquecidos estavam os enlaces no seio familiar, as
proximidades ou os distanciamentos físicos, dos olhares, dos corações, dos cuidados, dos
amores.
Resta discernimento, harmonia e sabedoria da FAMÍLIA, de como lidar com os fenômenos
criados com a pandemia, como os teletrabalhos, as teleaulas, as atividades caseiras
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compartilhadas, as comunicações instantâneas, principalmente frente às incertezas em
relação ao futuro, porque certamente nada será igual como antes.
Mas, há de se considerar, que este é um momento histórico e de grande oportunidade
para cada FAMÍLIA resgatar o “Amor Exigente”, em plena era digital, participando
ativamente dos grupos e encontros organizados e realizados pela Federação Amor
Exigente, via internet.
Sendo este um belo exemplo de uso significativo da tecnologia a favor da FAMÍLIA,
especialmente em épocas de isolamento social!
Cineiva Campoli Tono
Membro-Fundador I-T&DH

“Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com
os outros”. Romanos 14, 9”
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APÊNDICE C
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

DECLARAÇÃO Nº 103/2022

Para atender ao requisito do art. 2º da Lei Estadual nº 17.826/2013, declaro que tenho conhecimento das atividades e
da relevância dos serviços prestados pelo Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ sob nº 22.853.487/0001-98, com sede na Rua São Bento, 1093, Bairro Hauer, Cep 81.6302-230,
Curitiba, a qual solicita a concessão do título de utilidade pública. Declaro que os documentos juntados estão de
acordo com o artigo 7º parágrafo único da Lei 17.826 de 13 de dezembro de 2013.

Curitiba, 29 de março de 2022.

Cobra Repórter
Deputado Estadual

DEPUTADO COBRA REPORTER
Documento assinado eletronicamente em 29/03/2022, às 10:26, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 103 e o
código CRC 1F6D4B8F5C6A0FA
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

INFORMAÇÃO Nº 3993/2022

Autor: :DEPUTADO COBRA REPORTER
Interessado: INSTITUTO DE TECNOLOGIA & DIGNIDADE HUMANA – I-T&DH
Projeto de Lei n°: 693/2020

Atesto que a entidade instruiu o presente projeto com documentos a serem encaminhados à Comissão de
Constituição e Justiça para análise de admissibilidade no tocante ao preenchimento dos requisitos dispostos na Lei
Estadual nº 17.826, de 13 de Dezembro de 2013.

Curitiba, 05 de Abril de 2022.

Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 05/04/2022, às 13:06, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3993 e o
código CRC 1E6C4C9E1E7F4ED
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

DESPACHO - DL Nº 2581/2022

Ciente;
Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 07/04/2022, às 14:36, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 2581 e o
código CRC 1D6D4E9C1E7A4AD
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

PARECER DE COMISSÃO Nº 1285/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 693/2020

Projeto de Lei nº 693/2020
Autor: Deputado Cobra Repórter

Concede Título de Utilidade Pública ao Instituto de Tecnologia & Dignidade
Humana – I-T&DH, com sede no município de Curitiba.
EMENTA: DECLARAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA – LEI Nº 17.826/2013 –
REQUISITOS PREENCHIDOS – PARECER FAVORÁVEL.
PREÂMBULO
O presente Projeto de Lei tem por objetivo conceder o Título de Utilidade Pública ao Instituto de Tecnologia &
Dignidade Humana – I-T&DH, com sede no município de Curitiba.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre salientar que compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto no
artigo 41, VII, “g”, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, verificar a constitucionalidade, legalidade,
legitimidade do proponente, a técnica legislativa, bem como manifestar-se sobre o mérito das proposições que versem
sobre a concessão de Título de Utilidade Pública de Associações, senão vejamos:

Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça:
VII - Manifestar-se quanto ao mérito de proposições que disponham sobre:
g) declaração de utilidade pública de entidades civis.
Chamada esta comissão a se manifestar quanto à legalidade, constitucionalidade e mérito do referido projeto, por estar
o mesmo de acordo com a Lei nº 17.826/2013, nada encontramos que possa impedir sua normal tramitação.
Os principais requisitos foram devidamente preenchidos, quais sejam:
•
•
•
•
•

Entidades sem fins lucrativos;
a finalidade;
a não remuneração de seus membros;
a destinação do patrimônio em caso de dissolução a uma entidade congênere;
documentos de regularidade;
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• relatório de atividades;
A presente instituição é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, criada há mais de
um ano, possuindo a finalidade de prestar apoio ao Ensino, Cultura, Assistência Social, Filantrópico, no que tange a
proteção integral de crianças e adolescentes, no que se refere ao uso saudável e seguro de tecnologias de
informações, cumprindo assim com os requisitos exigidos pelo artigo 1º, I ,II e III da Lei 17.826/2013:

Art. 1º O Título de Utilidade Pública será concedido por lei a entidades que
comprovarem preencher os seguintes requisitos, por meio do respectivo
Estatuto:
I – ser pessoa jurídica de direito privado constituída no Estado do Paraná
ou que exerça atividades com representação no Estado, com ato
constitutivo registrado;
II – ter personalidade jurídica, há mais de um ano;
III- finalidade assistencial, educacional, cultural, filantrópica, de pesquisa
científica, de esporte ou meio ambiente, ou de proteção animal, desde que
comprovado o interesse público das atividades desenvolvidas, prestando
serviços de forma perene, efetiva e desinteressada à coletividade nos
termos do respectivo Estatuto. (Inc. III – Redação dada pela Lei 19.418, de
01 de março de 2018)

Quanto a não remuneração de seus dirigentes e a destinação do patrimônio, também encontram-se devidamente
reguladas pelo presente estatuto.
Cumpre ressaltar também que todos os demais documentos exigidos foram anexados ao presente Projeto de Lei.
Por fim, no que tange à técnica legislativa, o projeto de lei em análise não encontra, óbice nos requisitos da Lei
Complementar federal nº 95/98, bem como, no âmbito estadual, da Lei Complementar nº 176/2014, as quais
dispõem sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 693/2020, em virtude de sua
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n.
17.426/2013.
Curitiba, 24 de maio de 2022.
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