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AAppooiioo::  

Departamento de Informática 

Decanato do CTC 

Vice-Reitoria Acadêmica 

Objetivo 
O objetivo do workshop é mostrar aos participantes como recursos de informação e dados aliados a 
ferramentas para explorá-los e entendê-los podem promover a criação de discursos digitais próprios na 
Internet. Os participantes terão, além de palestras introdutórias e debates sobre as ideias centrais do 
Marco Civil da Internet brasileira, a oportunidade de praticar a construção de sentido e comunicação 
digital utilizando ferramentas de visualização interativa de dados quantitativos (Tableau Public), 
de simulação de processo ou dados históricos (AgentSheets) e de comunicação assíncrona com 
navegação roteirizada na Web (SideTalk). O workshop visa motivar uma reflexão pessoal e crítica 
sobre uso de informação na Internet, bem como estimular a formação interdisciplinar na PUC-Rio. 

Público-Alvo 
O workshop é destinado a alunos de graduação dos departamentos de Educação e Letras da PUC-Rio. 

Programa 
SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO (COM PALESTRANTES E INSTRUTORES DO SERG) – DE 08:30 ÀS 12:30 

O Marco Civil da Internet brasileira: novas faces dos direitos e deveres dos cidadãos no século 
XXI (Palestra de Abertura) 

Autoexpressão via software I: Visualizações interativas de dados quantitativos na Internet 
(Exposição e prática hands on com o Tableau Public) 

Debate interdisciplinar sobre o uso de informações na Web 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO (COM PALESTRANTES E INSTRUTORES DO SERG) – DE 14:00 ÀS 18:00 

Autoexpressão via software II: Simulação de processos e dados históricos com o AgentSheets 
(Exposição e prática hands on) 

Autoexpressão via software III: Comunicação assíncrona sobre navegação roteirizada na Web 
com o  SideTalk (Exposição e prática hands on) 

Alfabetismo computacional e participação social no século XXI  (Palestra de Encerramento) 

Vagas e Certificados 
As vagas do workshop são limitadas. Ao final do workshop serão distribuídos certificados. 

Inscrições 
Os interessados devem inscrever-se junto à Coordenação de Graduação do respectivo departamento 
até o próximo dia 31 de outubro. 


