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O que é a SaferNet?

Somos a primeira ONG do Brasil a
atuar na promoção do uso ético,
seguro, responsável e crítico da
internet, com foco em direitos
humanos.
Há 15 anos, desenvolvemos e
entregamos projetos inovadores com
impacto social, incluindo programas
de capacitação para educadores,
adolescentes, jovens e formuladores
de políticas públicas no Brasil.
Também coordenamos a Central
Nacional de Denúncias de Crimes
Cibernéticos, em parceria com
autoridades, e o Canal de Ajuda, no
qual qualquer a vítima de violência na
Internet pode receber acolhimento e
orientação.

O que é o Cidadão Digital?

É um projeto da SaferNet Brasil
com o apoio do Facebook para
levar ações de cidadania digital
para alunos da rede pública.
Temos dois grandes objetivos:
Formar jovens
mobilizadoras(es) em
temas de cidadania digital
Selecionar 13 jovens
embaixadoras(es), que
receberão bolsa mensal
de R$ 1.500,00 para
realizar ações educativas
com adolescentes e
educadores da rede
pública

INDICADORES 2020
O programa foi lançado em 2020
e teve um enorme impacto social.
Quer saber mais? Acesse
cidadaodigital.org.br/indicadores
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Imagina
participar de
um projeto
que gera
impacto
social e
ainda ganhar
por isso?
Amanda Costa, embaixadora
do programa Cidadão Digital
em 2020

Procuram-se novos
embaixadores ;)

13
vagas

R$ 1,5K
é o valor bolsa
mensal *

O que faz o embaixador?
Com o apoio institucional da Safernet, o
embaixador vai desenvolver um plano de
ação, criar conteúdos, fechar parcerias com
escolas e instituições e realizar atividades.
Sempre acompanhados de mentores.

*20 horas semanais

Como vai funcionar?

Março

Etapa 1: Inscrições
De 17 a 31 de março,
jovens de 19 a 25 anos
de todas as regiões do
país podem se inscrever
no processo seletivo.
100 serão chamados
para a etapa de
formação.

Abril e maio

Etapa 2: Formação
Os selecionados
participarão de um
curso de formação
remoto que conta com a
realização de desafios e
um plano de ação.

De junho a dezembro

Etapa 3: Atuação
Dos jovens que
concluirem a formação,
13 serão selecionados
e iniciarão atividades
como embaixadores
bolsistas do projeto até
dezembro.

Em 2021, temos a meta
de alcançar:

50K
estudantes

Cronograma

Inscrições:
17 a 31/03/2021
Anúncio de selecionadas(os)
para o Curso de Formação:
05/04/2021
Curso de Formação:
06/04 a 31/05/2021
Anúncio de Embaixadoras(es)
selecionadas(os)
07/06/2021
Início das mentorias com
Embaixadoras(es)
10/06/2021

O que precisa para participar
do processo seletivo?
Ter 19 a 25 anos
Estudante ou com formação
superior em qualquer área
ou jovem com engajamento
em causas sociais
Morar em qualquer cidade
ou estado país
Ter acesso
regular à
internet

E, principalmente, precisa:

Amar se comunicar
Curtir internet e tecnologias
Criar ou querer criar conteúdo
digital
Adorar aprender e ensinar

Ser flexível e gostar de desafios

Saber o valor do trabalho
coletivo e...

QUERER
IMPACTAR A
EDUCAÇÃO
DA SUA REGIÃO!

Etapa 1: Inscrições
Perguntas frequentes

01

02

03

Como faço para me inscrever?
É bem fácil! É só preencher o
formulário que está no site
cidadaodigital.org.br/inscricoes
e seguir as orientações.
Capriche!
Precisa pagar para participar?
Não! A inscrição e o curso de
formação são gratuitos.
Embaixador@s receberão uma
bolsa mensal de R$1.500.
Precisa ter conhecimento
prévio nos temas do programa?
Não! Basta você ter interesse e
muita vontade de aprender.

Etapa 1: Inscrições
Perguntas frequentes
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05

06

Precisa ter se formado no ensino
superior?
Não! Você pode ser estudante ou
ser alguém que tem engajamento
com projetos sociais.
Sou educador(a) e quero
aprender sobre os temas, posso
me inscrever?
Educadores podem participar de
uma formação exclusiva.
Acesse o site para saber mais.
Participei do Cidadão Digital ano
passado, mas não fui
selecionado. Posso participar
este ano?
Sim! Leia o regulamento completo
para saber mais.

Etapa 2: Formação
Perguntas frequentes

01

Quanto tempo dura a
formação? Quais são os
temas?
A formação seguirá por sete
semanas, a partir de março,
com 25 horas.

Semana 1 - boas-vindas e apresentação;
cidadania digital
Semana 2 - privacidade e reputação
online, dados pessoais e segurança da
informação
Semana 3 - criptografia
Semana 4 - comportamentos positivos na
internet, cyberbullying, canais de ajuda e
denúncia
Semana 5: autocuidado e saúde mental,
gerenciamento de tempo online, bem-estar
digital
Semana 6: educação midiática,
desinformação e leitura crítica da mídia
Semana 7: ações e projetos inspiradores

Etapa 2: Formação
Perguntas frequentes
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A formação será online?
Devido à pandemia, o formato
será totalmente online, com
videoaulas, webinars,
conteúdos multimídia e
desafios.
O que serão os desafios?
São atividades semanais que
deverão ser feitas pelos
candidatos. Envolve a criação
de um conteúdo digital criativo
sobre o tema da semana.
O que é o Plano de Ação?
É o desafio final, em que você
conta pra gente como imagina
que pode ser seu trabalho
como embaixador(a).

Etapa 2: Formação
Perguntas frequentes

05

Teremos reuniões para tirar
dúvidas?
Semanalmente a equipe da
Safernet fará um encontro
online. Haverá também um
grupo de Whatsapp fechado.

06

E se eu não entregar um desafio
no prazo?
Mesmo com atraso, você deverá
entregar todos os desafios para
receber o certificado e ter a
chance de se tornar embaixador.

07

E se eu não puder concluir o
curso?
Sem problemas.
Basta avisar nossa equipe!

Etapa 2: Formação
Perguntas frequentes

08

Vou receber um certificado de
conclusão do curso?
Sim! Todas as pessoas que
entregarem todos os desafios e
o plano de ação vão receber um
certificado de 25h.

09

Quais são os critérios de
avaliação?

Pontualidade
Coesão
Coerência
Profundidade
Criatividade
Originalidade
Promoção de debate
Capacidade de mobilização

Etapa 3: Atuação
Perguntas frequentes
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Quem se tornará
embaixador(a) bolsista?
As e os candidatas (os) com
melhor desempenho na
formação serão convidados a
assumir as vagas.
São quantas vagas?
13, que serão ocupadas a partir
da avaliação e seguindo
critérios de diversidade de UFs,
cor, gênero, habilidades,
interesses e experiência.
O que faz um(a) embaixador(a)
bolsista?
Mobiliza adolescentes e
educadores(as) da rede pública
para o uso seguro e crítico da
internet e das tecnologias.

Etapa 3: Atuação
Perguntas frequentes
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Vou estar sozinha(o)?
Não! Você terá mentorias
semanais com a equipe da
Safernet e de Jovens mentoras,
que vão te ajudar em todo o
processo.

Quanto tempo terei de me
dedicar?
20 horas semanais, divididas
entre planejamento, execução,
registro e avaliação das ações
educativas que você fizer.
Vou receber uma bolsa?
Sim! Todas (os) as (os)
embaixadoras (es) receberão
uma bolsa mensal de R$1.500
como ajuda de custo à
realização das ações educativas..

Etapa 3: Atuação
Perguntas frequentes
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08

Que tipos de ações
educativas posso fazer?
Por causa da pandemia da
Covid-19, o foco são ações
remotas: videoaulas, lives
abertas, jogos, gincanas,
dinâmicas e criação de
conteúdos, por exemplo.
Onde elas serão realizadas?
Escolas, ONGs ou projetos
sociais no seu Estado ou
região, embora seja possível
realizar ações com públicos de
qualquer cidade do país.

Etapa 3: Atuação
Perguntas frequentes

09

Que habilidades vou
desenvolver como
embaixador(a) bolsista?

Falar em público
Estratégias de mobilização
social
Criatividade
Ferramentas de criação de
conteúdo
Gerenciar projetos
Trabalho em equipe e remoto

LEIA O
REGULAMENTO
COMPLETO

FAÇA
SUA
INSCRIÇÃO
CIDADAODIGITAL.ORG.BR

