
Projeto: I Semana da Cultura Digital de Campinas e Região

1. Contextualização:

O Fórum de Cultura Digital de Campinas e Região - FCDCR está sendo construído por um grupo de parceiros  

que atua na área de cultura digital e inclusão digital de Campinas e região. Fazem parte hoje desta construção:  

CDI Campinas,  Casa de Cultura Tainã, Net Comunidade, CultCPS, e militantes da cultura digital.  O grupo é  

aberto e convida a todas e todos interessadas/os a virem compor com o coletivo. O FCDCR tem por objetivo 

fazer a discussão sobre a inserção da cultura digital na vida da sociedade e nas políticas públicas. Para tanto irá  

realizar em março de 2012 a I Semana da Cultura Digital de Campinas e Região

2. Objetivo

Promover debates, oficinas, e painéis contextualizados, críticos e de construção sobre os eixos temáticos:

1. Democratização do acesso às tecnologias digitais:  inclui  debate sobre PNBL (Programa Nacional  de 

Banda Larga) e estruturas para acesso à Internet, oficinas e disseminação de rádioweb, programas de  

Telecentros, capacitação e uso de tecnologias em escolas públicas. 

2. Software livre e transparência: Acesso a informação, transparência das esferas pública, protocolos e 

formatos abertos.

3. Internet e mobilização social: uso de internet para organização e mobilização social, utilizando redes  

sociais.

3. Data: dias 27, 28 e 29 de março de 2012.

    Horários: das 14h às 17h - oficinas

das 17h30 às 19h - painéis

das 20h às 22h - debates

4. Local: SESC Campinas.

• Oficinas e painéis em salas (até 20 participantes por oficina)

• Debates no teatro (168 pessoas)

5. Organização

O evento será organizado pelos membros do Fórum de Cultura Digital de Campinas e Região. Na reunião de  

Janeiro/2011 serão organizados três  grupos de trabalho correspondentes  aos  eixos  temáticos  organizados  

acima, com a coordenação de 2 a 3 membros do Fórum e outros 2 a3 membros convidados ao longo da  

organização do evento.
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Debate

A estrutura do debate contará com 3 a 4 participantes. Tentaremos montar os debates com ao menos um 

debatedor  de  renome  nacional  e  um  representante  e  conhecedor  da  temática  na  cidade  de  Campinas  

(representantes de grupos, acadêmicos, ativistas, etc.).

Oficinas

Convites a todos os espaços e grupos que trabalham com cultura digital para que se inscrevam para realizarem 

oficinas  ou  painéis  relacionados  aos  eixos.  Os  organizadores  do  eixo  temático  serão  responsáveis  por  

selecionarem as inscrições levando em conta tempo e estrutura disponíveis, evitando conflitos entre as oficinas  

ofertadas. Conforme número de inscrições, poderemos ter oficinas e painéis descentralizados, sendo realizados  

em parceiros como Casa de Cultura Tainã, CDI Campinas, Net Comunidade, Janela Aberta, UNICAMP, entre  

outros.

Encerramento

Buscaremos a organização de um roteiro da Cultura Digital em Campinas junto a prefeitura, e um coquetel de 

encerramento e confraternização no Museu de Imagem e do Som (MIS) na noite do dia 30.

6. Contatos com representantes do grupo:

Helena Whyte - CDI Campinas: helena@cdicampinas.org.br  Tel: 3304 5833

Robson Sampaio - Mov de Cultura Digital: reductio.ad.ethos@gmail.com  Tel: 9271 6317

Tel Amiel - CultCPS, tamiel@lavabit.com e cultcps@gmail.com 
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