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INTRODUÇÃO: 
 Com o objetivo de promover ações formativas à comunidade quanto a segurança e 
privacidade de informações no uso de recursos digitais, assim como formar um 
ambiente onde é possível estudar as problemáticas referentes do uso destas 
tecnologias e suas consequências na sociedade atual, a partir de viés interdisciplinares, 
o Projeto Zion busca traçar mecanismos e caminhos metodológicos para discussões e 
intervenções sobre estas questões que constituem hoje um hiato no espaço 
acadêmico. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 Este projeto conta com a construção de um ambiente interdisciplinar de estudos 
formado por professores e alunos dos cursos da área de TI, bem como das áreas de 
educação, comunicação e filosofia, visando estudar a segurança da informação, e os 
usos e sentidos da tecnologia, sobre as diferentes perspectivas das áreas de 
conhecimento envolvidas, e seus reflexos na sociedade atual. 
 O projeto propõe a criação de seminários de formação conjunta, envolvendo 
professores das referidas áreas, alunos concluintes, pesquisadores, além de alunos 
matriculados nos referidos cursos. Estes, ocorrerão de forma autogerida, sendo que 
cada professor conduzirá, conforme planejado, a formação referente a sua área de 
saber. A revisão bibliográfica sobre os temas de interesse, específicos de cada área, 
tem como elemento de ligação a tecnologia e a sociedade. 
 Em parceria com o Projeto de Extensão Ponto de Cinema a construção de cine debates 
auxiliam na fomentação da discussão sobre privacidade na internet. Para além disso, o 
projeto se propõe a construir materiais que possam ser utilizados pela rede pública de 
educação ajudando assim no combate às violências geradas por meio do uso das 
mídias digitais. 



 

 Alguns debates sobre o uso da internet e sua segurança se ampliam de diversas 
formas, principalmente quando temos o acesso à informação rápida e simultânea, 
junto com as mais diferentes tecnologias e mídias sociais. O projeto Zion vem junto 
com a comunidade acadêmica e sociedade buscar reflexões para educação em base na 
era digital, como realizamos nossa relação dentro e fora desse ambiente. 
 Em alguns países, não há leis específica que garanta a segurança e privacidade dos 
usuários, e isso se torna também um modelo de discussão do projeto, exemplo dos 
debates realizados pelo projeto é o caso Snowden, um ex-agente da inteligência norte 
americana que trouxe aos jornais do mundo alguns dos casos de invasão de 
privacidade e influência em mercados.. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 Buscando a partir de uma perspectiva tecnológica e social um debate sobre a 
consciência social, segurança, informação, confidencialidade das informações dos 
usuários, sobre as mídias sociais tão presentes na sociedade contemporânea, 
trabalhando na configuração de um ambiente multidisciplinar de estudos sobre os 
usos dessas tecnologias e seus reflexos na sociedade.. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


