
CGI.br lança estudo sobre o uso de 

plataformas tecnológicas na educação 

Documento será apresentado no dia 29 de setembro, às 16h, com a participação 

de especialistas da UNESCO, Instituto Educadigital e do Comitê Gestor 

A pandemia trouxe a adoção de plataformas estrangeiras para o ensino remoto 

do país. Mas quais são os desafios desse cenário, principalmente na era da 

economia de dados? Norteado por essa questão, o Comitê Gestor da Internet no 

Brasil promoverá um encontro online na próxima quinta-feira (29), às 16h, para 

marcar o lançamento do primeiro estudo de uma série de publicações sobre o 

tema, idealizado pelo Grupo de Trabalho Plataformas para a Educação Remota, 

do CGI.br. Intitulada “Educação em um cenário de plataformização e de economia 

de dados: problemas e conceitos”, a publicação será divulgada em transmissão 

pelo canal do NIC.br no YouTube (https://youtu.be/Zz1LJq0--74). Jornalistas 

poderão acompanhar o evento presencialmente na sede do NIC.br, em São Paulo, 

bem como remotamente. 

Na ocasião, Rafael Evangelista, conselheiro do CGI.br e coordenador do GT, 

comandará uma apresentação sobre os efeitos do uso e adoção de plataformas 

digitais no ensino e pesquisa durante a pandemia; como essas plataformas têm 

utilizado os dados pessoais de alunos e professores; além de abordar os riscos 

para a proteção da privacidade desse público e para a autonomia científica do 

país. 

Também participam do evento as especialistas Marielza Oliveira, diretora de 

Parcerias e Monitoramento do Programa Operacional de Comunicações e 

Informações da UNESCO; e Priscila Gonsales, educadora, pesquisadora e diretora 

do Instituto Educadigital. Este será o primeiro encontro de uma agenda sobre o 

tema proposta pelo Grupo de Trabalho do CGI.br. Ainda neste ano, em 17 de 

novembro, será realizado o lançamento de outros dois estudos desta série sobre 

o avanço das plataformas digitais na rede de ensino público. Para mais 

informações, solicitação de entrevistas com especialistas do CGI.br e/ou para 

confirmar o interesse em acompanhar o lançamento da publicação, por favor, 

entre em contato com Ana Siqueira, no telefone (11) 99687-7152 ou no e-

mail asiqueira@webershandwick.com. Anote na agenda: Lançamento do estudo 

Educação em um cenário de plataformização e economia de dados: problemas e 

conceitos Data: 29 de setembro (quinta-feira) Horário: 16h às 18h Participação 

do público: canal do NIC.br no YouTube (https://youtu.be/Zz1LJq0--74) 
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