FAQ

cidadão
digital
2022

Realização

Já pensou em aprender e
ensinar sobre cidadania e
internet, impactando a
educação da sua região e
ainda recebendo recompensas?

Olá!

Estamos super felizes com a possibilidade de ter você no Cidadão
Digital 2022!
Esta FAQ tem perguntas e respostas
para as dúvidas mais comuns de
jovens que querem estar conosco
nesta jornada que mistura educação, tecnologia e engajamento!
Não deixe de ler o Regulamento
completo em cidadaodigital.org.br.
Dúvidas? Entrar em contato no
e-mail cd@safernet.org.br
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SOBRE O PROGRAMA
1. QUE PROGRAMA É ESSE?
O Cidadão Digital é um programa gratuito de capacitação online para
jovens com idade entre 18 e 29
anos em temas de cidadania digital, como privacidade, respeito e
empatia na internet, bem-estar e
desinformação. Os jovens participantes podem se engajar em nossa
rede, aplicando o que aprenderam
em atividades com adolescentes e
educadores(as) de todo o país, recebendo recompensas e premiações!

2. QUANTAS PESSOAS JÁ FORAM
IMPACTADAS?
Desde 2020, já são mais de 126 mil
jovens e adolescentes e 66 mil
educadores(as) impactados(as). Vem
fazer parte dessa rede e nos ajude a
transformar a educação brasileira!
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3. QUEM COORDENA O PROGRAMA
CIDADÃO DIGITAL?
A ONG Safernet Brasil (safernet.
org.br), especializada em direitos
humanos na internet, com apoio
da Meta (ex-Facebook).

4. QUEM PODE SE INSCREVER?
- Jovens com idade entre 18 e 29
anos;
- De qualquer cidade, estado ou
região;
- Que tenham acesso à internet;
- Com no mínimo 5 horas por semana
livre;
- Que não atuam profissionalmente em
campanhas eleitorais, partidos políticos, nem estão se candidatando nas
eleições de 2022;
- E que tenham interesse em impactar
a educação da sua região!
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5. COMO ME INSCREVO?
Acesse cidadaodigital.org.br, leia
o Regulamento completo e preencha
o formulário. As inscrições são
gratuitas!

6. COMO VAI FUNCIONAR O
PROGRAMA?
O programa funciona em Ciclos, cada
um com oportunidades únicas para
você desenvolver habilidades de
liderança e comunicação. Todos os
ciclos têm desafios, mentorias e
recompensas para quem se engajar.
Ao todo teremos cinco ciclos, sendo
eles: Curso de Formação, Mobilização, Liderança, Tutoria e Criação!
Os desafios consistem principalmente em oferecer para escolas,
ONGs e projetos sociais atividades
gratuitas (aulas, oficinas, rodas
de conversa etc) sobre os temas do
programa.
Aqui você faz sua jornada: vc
escolhe se engajar em um ou mais
ciclos de acordo com o interesse
e disponibilidade!
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7. PERAÍ, TEM RECOMPENSA?
Sim! Todo mundo que ingressar no
programa pode receber recompensas e certificações. Vamos oferecer gratificações em dinheiro,
bolsas de até R$1500 e brindes
especiais (como Kindles, tablets
e kits de produção de conteúdo)
de acordo com o seu engajamento.

8. É UMA COMPETIÇÃO?
Não! Aqui nós trabalhamos em
conjunto com um grande objetivo:
impactar a vida de adolescentes
e educadores(as) para que todo
mundo possa usar a internet de
forma mais segura, saudável,
crítica e positiva.
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9. VOU TER ALGUM APOIO?
Com certeza! Além de estar em
contato com jovens de todo o país
que estão no programa, a equipe
do Cidadão Digital vai acompanhar
sua jornada do início ao fim,
oferecendo mentorias, materiais
de apoio e aquela forcinha no dia
a dia ;)

10. VAI SER TUDO ONLINE?
Quase tudo! Todo nosso contato com
você (mentorias, premiações e etc.)
vai ser online e o curso também.
Já as ações com adolescentes e
educadores(as) poderão acontecer de
forma remota, híbrida ou presencial.
E o último ciclo contempla um
evento presencial — com custos por
nossa conta!
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11. TENHO UM TEMPO MÁXIMO PARA
PARTICIPAR DE CADA CICLO?
Sim! Você deve concluir o primeiro
ciclo (curso de formação) em até
1 mês após sua inscrição caso
queira participar dos ciclos com
recompensa. Se quiser ingressar nos
outros ciclos também precisa
concluir o curso até 29/11. O ciclo
2 (Mobilização) acontece de junho
até dezembro, e você ingressa assim
que terminar o curso. Já o ciclo 3
(Liderança) vai de julho a dezembro,
com ingresso assim que você fechar
o desafio do ciclo 2. As inscrições para o ciclo de Tutoria acontecem em outubro, e o ciclo rola
em novembro. Já o último ciclo tem
inscrições em dezembro e acontecerá
em janeiro e fevereiro de 2023.
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CICLO 01
CURSO DE FORMAÇÃO
12. O QUE É O CURSO DE
FORMAÇÃO?
É um curso online para te apresentar os temas do programa e te
preparar para os demais ciclos.
Você estuda de acordo com sua disponibilidade (não há aulas virtuais síncronas), pode participar de
um encontro online com os outros
jovens e a Equipe, e ao final de
cada módulo responde um quiz para
ser aprovado(a). São até 1000 vagas!
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13. QUAIS SÃO OS TEMAS DO
CURSO?
São 5 módulos, cada um com 5h de
estudos:
Módulo 1:
Introdução à Cidadania
Digital
Módulo 2:
Segurança, Privacidade,
Criptografia e Reputação
digital
Módulo 3:
Respeito, Empatia e
Relações seguras online
Módulo 4:
Bem-estar e Saúde Emocional
na Internet
Módulo 5:
Educação Midiática e
Desinformação nas Eleições
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14. QUANTOS MÓDULOS PRECISO
CURSAR E QUANTO TEMPO TENHO
PARA CONCLUIR O CURSO?
Você deve cursar o módulo de
Introdução à Cidadania Digital e
mais um módulo à sua escolha. O
prazo é 1 mês após sua inscrição.
Mas não se preocupe: após concluir
os módulos obrigatórios, você pode
continuar a estudar para ganhar
certificações dos outros módulos
enquanto segue para o ciclo 2.

Aqui você faz no seu tempo :)
Separe um momentinho da semana
para estudar e concluir o curso!
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CICLO 02
MOBILIZAÇÃO
15. O QUE É O CICLO DE
MOBILIZAÇÃO?
Aqui você vai começar a aplicar
na prática os conhecimentos que
aprendeu no curso. Para isso, vai
receber guias e orientações da
equipe do programa e deverá mobilizar escolas, ONGs e projetos
sociais da sua região.
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16. QUAL O DESAFIO DA
MOBILIZAÇÃO?
Você deverá mobilizar uma ou mais
escolas, ONGs ou projetos sociais
da sua região e então planejar,
executar e registrar pelo menos 1
atividade educativa, que pode ser
aula, oficina, gincana ou outra
estratégia. Essa atividade deve
ser feita com adolescentes e
educadores de forma remota, híbrida ou presencial. Saiba mais nos
itens 14, 15 e 16 do Regulamento!
Mais oportunidades: até 100
jovens poderão participar
da Mobilização e receber
recompensas!

17. EU VOU TER APOIO PARA
ESSE DESAFIO?
Sim! Você vai receber um guia com
instruções para parcerias e conta
com apoio da equipe do programa.
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18. COMO SERÁ A RECOMPENSA?
Teremos gratificação em dinheiro de
acordo com o tipo e complexidade
da atividade. Tudo isso será
registrado e acompanhado pela
equipe do programa. Periodicamente
(mensal ou bimestral) também
haverá cerimônias para oferecer
prêmios especiais para as melhores
atividades ;)

19. COMO PASSO PARA O PRÓXIMO
CICLO?
Depois de concluir o desafio, você
pode preencher um formulário de
interesse caso queira continuar no
programa e ingressar no ciclo de
Liderança.

20. E SE EU NÃO QUISER PARTICIPAR DOS PRÓXIMOS CICLOS?
Não tem problema ;) Basta você
preencher o formulário com sua avaliação sobre o ciclo e nos informar
que deseja concluir sua participação.
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CICLO 03
LIDERANÇA
21. O QUE É O CICLO DE
LIDERANÇA?
Agora o objetivo é desenvolver sua
capacidade de criar redes, além de
metodologias inovadoras. Você poderá continuar a fazer atividades
educativas na sua região, e participar de mentorias especiais, além
de receber convites para ações com
parceiros da Safernet ;) Ótima
oportunidade para fortalecer sua
rede de contatos e investir em sua
formação, né?
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22. QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS
PARA SER LÍDER?
Você precisa ter concluído o desafio da Mobilização e ter disponibilidade de pelo menos 10 horas por
semana para realizar atividades.
Veja todos os critérios no item 21
do regulamento.

23. E QUAL O DESAFIO TEREI
NESSE CICLO?
Realizar 5 atividades educativas,
mobilizadas por você ou feitas a
convite da Safernet. Ao concluir o
desafio, você pode escolher dobrar
a meta e continuar no programa, se
inscrever nos outros ciclos ou
concluir sua participação.

Líderes no país todo: até 50
jovens poderão participar da
Liderança e receber recompensas!
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24. TEM RECOMPENSAS TAMBÉM?
Simmm! As recompensas continuam e
se tornam mais interessantes!
Assim como no ciclo anterior, teremos gratificações em dinheiro de
acordo com as atividades que você
realizar, além de prêmios especiais. Mais dúvidas? Dá uma checada
nos itens 25 e 26 do Regulamento!

25. COMO PASSO PARA O
PRÓXIMO CICLO?
Em outubro de 2022 teremos inscrições para jovens que estão
na Liderança e têm interesse em
participar do ciclo de Tutoria.
Se liga nos requisitos na
pergunta 29!
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CICLO 04
TUTORIA
26. O QUE É O CICLO DE
TUTORIA?
A Tutoria é o momento em que você
vira aquele professor ou professora
massa que todo mundo queria ter!
Você poderá apoiar equipes de
adolescentes que participarão
do Educathon, nossa maratona de
projetos nas escolas.
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27. EITA, QUE SHOW, MAS
“EDUCATHON”... O QUE É ISSO?
É uma iniciativa dentro do
Cidadão Digital. Funciona assim:
adolescentes criam equipes e se
inscrevem na maratona com apoio de
um educador ou educadora. Em 4
semanas, deverão identificar um
problema que enfrentam nas suas
escolas ou comunidades a respeito
de cidadania digital, elaborar uma
proposta de intervenção (evento,
conteúdo, gincana, oficina, etc) e
executar o plano. Ao final, registram tudo o que fizeram e as
melhores equipes são premiadas.
Em 2021 foram 25 equipes premiadas
e mais de 9 mil pessoas impactadas
pelas ações feitas pelos(as) a
dolescentes!
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28. E QUAL VAI SER MEU
PAPEL NO EDUCATHON?
Vamos escolher até 25 jovens que
participaram do ciclo de Liderança
para o papel de tutoria. Seu
objetivo será apoiar algumas equipes
no planejamento de seus projetos:
essa é a hora de você partilhar
dicas de como preparou atividades,
materiais e fez contatos!

29. QUAIS OS REQUISITOS
PARA SER TUTOR(A)?
Você deverá ter concluído o ciclo de Liderança, concluído todos
os módulos do curso de formação e
ter demonstrado responsabilidade,
criatividade e comprometimento. É
necessário ter disponibilidade de
20h por semana, durante 4 semanas. Ah, nosso critério de seleção
vai considerar um grupo com diversidade étnico-racial, de gênero e
de regiões do país.
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30. E AS RECOMPENSAS?
Você receberá uma bolsa de R$1000
para acompanhar equipes por 4
semanas. E o melhor de tudo: se
uma equipe que você foi tutor(a)
for premiada, você também recebe
brindes especiais! Muitas
oportunidades, né?!
Mão na massa: jovens que
participam do ciclo de Tutoria
receberão bolsa de R$1000!

31. COMO PASSO PARA O
PRÓXIMO CICLO?
Em dezembro de 2022 teremos
inscrições para jovens que estão
na Liderança ou na Tutoria e têm
interesse em participar do ciclo
de Criação. Se liga nos requisitos na pergunta 33!
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CICLO 05
CRIAÇÃO
32. O QUE É O CICLO DE
CRIAÇÃO?
É o último ciclo do Cidadão Digital 2022! Nessa etapa, você terá
a oportunidade de participar de
um evento presencial em fevereiro
de 2023 e criar um plano de ação
para, durante 1 mês, impactar sua
região com um projeto inovador que
aproveite todo o conhecimento que
adquiriu no programa.
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33. QUEM PODERÁ PARTICIPAR
DA CRIAÇÃO?
Até 10 jovens que se destacaram
no ciclo de Liderança ou Tutoria
e demonstraram aquele espírito de
criatividade, comprometimento e
vontade de fazer a diferença!

34. O QUE É O PLANO DE AÇÃO?
Para se inscrever no ciclo de
Criação você deverá enviar um esboço
do seu Plano de Ação, um documento
com proposta para, durante 1 mês,
impactar sua região com um projeto
inovador sobre cidadania digital.
Você terá até o III Youth Summit
para concluir sua proposta,
executando-a durante o mês de
fevereiro de 2023.
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35. E O YOUTH SUMMIT,
O QUE É?
Será um evento presencial, realizado em fevereiro de 2023, para
que você possa estar com as
pessoas jovens do ciclo e conhecer
a equipe do Programa. No Summit
você vai receber mentorias, ter
momentos de relaxamento e colocar
a mão na massa para finalizar a
escrita do seu Plano de Ação. Ao
retornar para casa, será a hora
de executar o plano!

Bolsas de R$1500 para você
impactar sua comunidade
durante 1 mês!

36. QUEM VAI BANCAR OS
CUSTOS DA IDA AO EVENTO?
Os custos de transporte, hospedagem e alimentação serão bancados
pela equipe do Programa ;)
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37. TÁ, MAS ENTÃO QUAL O
DESAFIO DESTE ÚLTIMO CICLO?
O seu desafio vai ser colocar o
Plano de Ação na prática! Você
terá nosso apoio, e o objetivo é
impactar uma comunidade local da
sua região com: ações de impacto de
médio e longo prazo na rede
pública; séries de conteúdos multimídia a partir de intervenções
locais; ações de apoio a comunidades vulneráveis ou outros projetos
inovadores em cidadania digital.

38. E VAI ROLAR RECOMPENSA
TAMBÉM?
Sim! Ao final do mês de execução
do Plano de Ação, as pessoas que
tiverem tirado as ações do papel
receberão uma bolsa de R$1500 e
concorrerão a brindes para os
melhores projetos.
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MUITA COISA MASSA, NÉ?
QUE TAL UM RESUMÃO
DE TODOS OS CICLOS?
Ah, mas não esqueça de ler o Regulamento
completo em cidadaodigital.org.br

Quantas
pessoas
podem participar?

Qual
será meu
desafio?

Que recompensas
posso
ganhar?

Quando vai
acontecer?

Ciclo 1 - Curso de formação online
1000+ candidatos(as) com
18-29 anos

Concluir
módulo introdutório
e um módulo
adicional do
curso online

Mentorias
online
Possibilidade de ingressar nos
próximos
ciclos do
programa

Início das
inscrições:
15/06
Prazo para
conclusão:
30 dias após
inscrição
Curso fica
aberto até
nov. 2022
para quem
quiser entrar
nos próximos
ciclos

Ciclo 2 - Mobilização
Até 100 jovens
formados(as)
no curso

Realizar 1
atividade presencial ou
remota com
adolescentes
ou educadores(as) da
sua região

Mentorias
online
Gratificação
em dinheiro
pelo impacto
e brindes

Podem entrar
entre Jun a
Dez 2022

Ciclo 3 - Liderança
Até 50
Mobilizadores(as)

Realizar 5
atividades,
incluindo com
Safernet e
parceiros

Mentorias
online
Gratificação
em dinheiro
pelo impacto e brindes
para as
melhores
atividades

Podem entrar
entre Jul a
Dez de 2022

Ciclo 4 - Tutoria
Até 25
Líderes que
se destacarem

Auxiliar
equipes de
adolescentes
na criação
de um projeto
sobre cidadania digital

Mentorias
online

Inscrições em
Out de 2022

Bolsa de
R$1000

Tutoria de
equipes acontece em Nov
de 2022

Brindes para
quem tutorar
equipes premiadas

Ciclo 5 - Criação
Até 10
Líderes ou
Tutores(as)
que se
destacarem

Mentorias

Organizar
projetos locais durante
o mês da
Inte-net
Segura 2023

Bolsa de
R$1500
Brindes para
melhores
atividades

Dúvidas?
Entre em contato conosco
no cd@safernet.org.br.
Esperamos você!
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Inscrições em
Dez de 2022.
Mentorias e
aplicação do
projeto acontecem em Jan
e Fev de 2023

