
TERMO DE REFERÊNCIA - DIREITOS DIGITAIS

1. Finalidade e Contexto

A ARTIGO 19 – organização não governamental de defesa da liberdade de
expressão e do acesso à informação –, em iniciativa inserida dentro do projeto
da coalizão All Eyes in the Amazon, objetiva evidenciar como as violações à
liberdade de expressão são parte da progressiva ameaça às lutas dos povos
historicamente marginalizados na Amazônia. Estas violações contribuem para
o aprofundamento das desigualdades e discriminação existentes e fortalecem
grupos interessados na exploração do trabalho, na grilagem e na plataforma
política antiambientalista.

A perseguição de lideranças comunitárias, os obstáculos à organização política
e social dos territórios, a restrição de espaços de participação e consulta, os
obstáculos no acesso à informação e no acesso à justiça são indicadores
essenciais para compreender o contexto e as disputas econômicas, sociais e
políticas na região amazônica e no país. Esse conjunto de violações é
agravado ainda mais no cenário de crescimento do autoritarismo e
enfraquecimento do Estado democrático de direito, a partir de discursos e
políticas que apontam para o ataque contra as lutas dos povos da floresta, bem
como sua desmobilização.

Portanto, buscaremos construir uma agenda na qual a luta pela liberdade de
expressão na Amazônia seja uma ferramenta para o fortalecimento dos atores
sociais da região em suas resistências cotidianas e para o fortalecimento da
agenda de direitos humanos em nível nacional.

Nesse contexto, a ARTIGO 19 Brasil abre edital para a incorporação de um(a)
bolsista que tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos e práticas
relativas ao direito de participação e à liberdade de associação e manifestação.

O/A bolsista contribuirá com o ações para o fortalecimento dos territórios
através da conectividade à Internet no marco do desenvolvimento de redes de
conectividade comunitárias, serviços digitais, mobilização digital e articulação
com organizações, associações e movimentos sociais locais. O trabalho será



incorporado ao projeto de formação e implementação de redes comunitárias na
Amazônia. Durante o período da bolsa ele(a) contará com o suporte da equipe
de direitos digitais e trabalhará sob sua coordenação.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral: Solidificar as ações de implementação de redes de
conectividade digital comunitárias a partir de articulação, suporte técnico e de
mobilização em 7 comunidades da região amazônica

2.2 Objetivos Específicos:

a) Acompanhar a instalação, uso e desenvolvimento da Internet
comunitária pelos territórios e associações

b) Criar uma rede de troca e mobilização em torno do material didático
e das experiências do projeto

c) Dar suporte à implementação de serviços digitais nas comunidades

d) Dar suporte à técnico e operacional em relação a eventuais
dificuldades das comunidades

e) Apresentar um plano de uso da rede comunitária adaptado ao
contexto das comunidades

3. Produtos da Bolsa

a) Organização do material didático e outros materiais relevantes para o
desenvolvimento das comunidades em repositório digital criado pelo projeto

b) Documentação e listagem de dificuldades, soluções e experiências
técnicas com o uso da rede e conectividade

c) Relatório final com plano de uso da rede comunitária para as comunidades
beneficiadas

4. Cronograma



As atividades deverão ser desenvolvida nas seguintes etapas e datas:

1 – Pesquisa e aquisição de conhecimento sobre redes comunitárias e
o projeto AEA, bem como articulação local e integração com técnicos
especializados e organizações parceiras - 30 de junho de 2021

2 – Suporte na instalação da Internet nas comunidades, levantamento
das demandas comunitárias e acompanhamento do desenvolvimento e
instalação de serviços digitais locais - 30 de julho de 2021

3 – Sistematização do material técnico e didático, continuidade do
acompanhamento local e disponibilização de material em repositório
do projeto - 20 de agosto de 2021

4- Relatório final com plano de uso de redes comunitárias: 10 de
setembro de 2021.

5. Experiências e requisitos mínimos

● Formação preferencial em Ciências Sociais, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica ou Jornalismo;

● Conhecimento em redes informáticas, Software Livre, Cultura Digital e
políticas públicas de conectividade;

● Experiência em trabalhos sócio-ambientais com comunidades, principalmente
na região amazônica;

● Conhecimento dos princípios de liberdade de expressão, acesso à
informação, governança da Internet e políticas de inclusão digital;


