
INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES NA ERA DIGITAL

Datas do curso: 19 de setembro a 23 de outubro de 2022

Instrutores: Albertina Piterbarg e Lucas Novaes Ferreira

Sobre o curso

Bem-vindo ao novo MOOC do Centro Knight, "Informação e Eleições na Era Digital",
organizado pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, em parceria com a área de
Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da UNESCO, com a colaboração do
Escritório do PNUD para Políticas e Apoio a Programas Governança e Eleições de Nova York.
Durante este MOOC (curso online, massivo e aberto, na sigla em inglês) de cinco semanas, que
será realizado de 19 de setembro a 23 de outubro de 2022, os alunos aprenderão normas sobre
liberdade de expressão e boas práticas para combater a desinformação, misinformation,
malinformation e discurso de ódio durante os processos eleitorais.

Dividido em cinco módulos, o MOOC discutirá como as novas tecnologias afetam as eleições
e fornecerá ferramentas e ideias para órgãos de gestão eleitoral, órgãos reguladores
audiovisuais, servidores do governo, observadores eleitorais, profissionais de mídia e outras
partes interessadas para enfrentar esses desafios.

Assista ao vídeo abaixo e continue lendo para mais detalhes, incluindo instruções sobre como se
inscrever.

Metas

Nas próximas cinco semanas, você aprenderá:

● Como a nova era digital impacta positivamente e negativamente as eleições em todo o

mundo.

● Ferramentas-chave que permitirão que você e sua equipe lidem melhor com os efeitos

negativos das novas tecnologias dentro dos ciclos eleitorais.

● Estratégias para garantir a liberdade dos cidadãos de formar opiniões políticas de forma

independente e ter acesso a informações eleitorais transparentes e confiáveis para tomar

decisões mais bem informadas.



● Como lidar com responsabilidade com as ameaças de violência online e offline ou

interferência manipuladora nos processos eleitorais democráticos.

Quem pode se inscrever? (Para quem é este curso?)

Este curso destina-se a todos os profissionais e especialistas da área eleitoral, como: Órgãos de

Gestão Eleitoral, Entidades Reguladores do Audiovisual, Organização da Sociedade Civil de Direitos

Humanos e Direitos da Mulher, observadores eleitorais nacionais e internacionais, atores políticos,

academia e organizações de checagem de fatos. Também é destinado aos trabalhadores de mídia e

jornalistas, incluindo mídia comunitária e jornalistas cidadãos.

Objetivos

Ao concluir este curso, você será capaz de:

● Entender como a nova era digital, incluindo Internet, mídias sociais, Inteligência Artificial
(IA), Big Data e machine learning (aprendizado de máquina), afetam os processos eleitorais.

● Familiarizar-se com a abordagem do ciclo eleitoral.
● Identificar os padrões internacionais envolvidos nos processos eleitorais (direitos humanos,

liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à privacidade, direito à participação
política, etc.)

● Aprender as definições de desinformação, misinformation, malinformation e discurso de
ódio, principalmente no que se refere às eleições.

● Reconhecer as principais estratégias e técnicas de divulgação da desinformação e os alvos
dentro do ciclo eleitoral.

● Examinar as reações e as melhores práticas.

Ferramentas/aplicativos necessários

Não são necessárias ferramentas ou aplicativos especiais para este curso.

Como funciona o curso



Em primeiro lugar, note que este curso é assíncrono. Isso significa que não há atividades ao vivo,
agendadas em horários pré-estabelecidos. Você pode se logar no curso e completar as atividades
ao longo da semana, no seu próprio ritmo, nos dias e nas horas que forem mais convenientes para
você.

Apesar de sua natureza assíncrona, ainda existem estruturas em vigor para a duração do curso.

O material é organizado em cinco módulos semanais. Cada módulo será lecionado pela
especialista eleitoral da UNESCO, Albertina Piterbarg, e vai tratar de um tema diferente por meio
de vídeos, apresentações, leituras e fóruns de discussão. Haverá um questionário por semana para
aferir os conhecimentos que você obteve. Os testes e a participação nos fóruns de discussão,
semana a semana, são os requisitos básicos para obter um certificado de conclusão ao final do
curso.

Este curso é muito flexível. Se você estiver atrasado no conteúdo, você tem até o final do curso
para completar as aulas e atividades. Para não ficar para trás, nós recomendamos que você
complete cada um dos ítens a seguir, antes do final de cada semana:

● Vídeoaulas e apresentações de especialistas
● Leituras e exercícios
● Participação nos fóruns de discussão
● Questionários sobre os conceitos apresentados nas videoaulas e/ou leituras

O curso é dividido em cinco módulos semanais (Programa do
curso)

Módulo 1 – O novo paradigma da informação e eleições (19 a 25 de setembro de 2022)

As eleições constituem um momento crucial nas democracias e proporcionam aos cidadãos a
oportunidade de escolher seus representantes políticos que tomarão decisões críticas sobre o
presente e o futuro de um determinado país. Enquanto a era digital trouxe inicialmente grandes
oportunidades para eleitores e candidatos, as mídias sociais apresentaram novos desafios para a
liberdade de expressão, segurança dos cidadãos, candidatos e jornalistas, bem como para o acesso
à informação. Este módulo fornecerá uma visão geral completa do Novo Paradigma da Informação
e seu impacto nas eleições democráticas.

Este módulo abordará:

● Eleições e o Novo Paradigma da Informação.



● Como os principais elementos da nova era digital, incluindo Internet, mídias sociais,
Inteligência Artificial (IA), Big Data e Machine Learning afetam os processos eleitorais.

● Por que a abordagem do ciclo eleitoral é uma ferramenta crítica para entender os
processos eleitorais.

● Normas internacionais: Direitos Humanos, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e
eleições.

● A abordagem humana à Inteligência Artificial.

Módulo 2 - Desinformação, misinformation, malinformation e discurso de ódio (26 de setembro
a 2 de outubro de 2022)

Neste módulo, você aprenderá as diferenças entre desinformação, misinformation, malinformation
e por que não usamos mais o termo “fake news”. Também analisaremos os motivadores humanos
por trás do conteúdo enganoso e como o discurso de ódio afeta os processos eleitorais.
Discutiremos a violência relacionada com as eleições e a violência eleitoral baseada em gênero,
bem como a violência contra jornalistas.

Este módulo abordará:

● Por que não devemos usar o termo “fake news”.
● Desinformação, misinformation, malinformation. Condutores humanos por trás de

conteúdo enganoso
● Discurso de ódio e seu impacto nos processos eleitorais
● O Plano de Ação de Rabat sobre a proibição do incitamento ao ódio nacional, racial ou

religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência
● Violência relacionada com as eleições e a violência eleitoral baseada em gênero
● Violência contra jornalistas

Módulo 3 - O impacto das campanhas de desinformação no ciclo eleitoral e os mecanismos para
enfrentá-las (3 a 9 de outubro de 2022)

Neste Módulo, revisaremos as diversas estratégias e técnicas usadas para disseminar
desinformação, misinformation, malinformation. Falaremos sobre os principais alvos da
desinformação dentro do ciclo eleitoral e começaremos a ver como articular soluções e
mecanismos de respostas a esses desafios. Para isso, precisaremos revisitar a articulação entre o
ciclo eleitoral, o calendário eleitoral e o plano operacional. Por fim, você aprenderá as diferentes
categorias de respostas para combater a desinformação – com base em boas práticas e lições
aprendidas.

Este módulo abordará:

● Estratégias e técnicas mais utilizadas para disseminar a desinformação.
● Os principais alvos da desinformação dentro do ciclo eleitoral
● O calendário eleitoral



● O planejamento operacional
● As quatro categorias que agrupam as respostas para combater a desinformação,

misinformation, malinformation e o discurso de ódio.

Módulo 4 – Medidas preventivas para combater a desinformação, misinformation,
malinformation e discurso de ódio (10 a 16 de outubro de 2022)

Neste módulo começaremos a analisar em detalhe algumas das medidas preventivas disponíveis
para combater a desinformação, misinformation e malinformation durante os processos eleitorais
— sempre em relação ao calendário eleitoral e dentro da estrutura do ciclo eleitoral: capacitação;
promoção do diálogo e da coesão social; campanhas de informação pública; e alfabetização
midiática, entre outros.

Este módulo abordará:

● Medidas preventivas para combater a desinformação, misinformation e malinformation
durante as eleições

● Consciência tecnológica e adaptabilidade
● Políticas de recursos humanos estratégicas e capacitação
● Promoção do diálogo e da coesão social
● Educação cívica, educação do eleitor e alfabetização midiática e informacional
● Campanhas de informação pública e comunicação para o desenvolvimento
● Trabalhando com a mídia e os jornalistas

Módulo 5 - Verificação de fatos, medidas de monitoramento, medidas corretivas e abordagens
regulatórias (17 a 23 de outubro de 2022)

Neste módulo continuaremos abordando as diferentes formas de lidar com desinformação,
misinformation e malinformation durante as eleições por meio de medidas de identificação,
verificação de fatos e monitoramento; medidas corretivas; ou contendo medidas corretivas e
medidas regulatórias e não regulatórias.

Este módulo abordará:

● Medidas de identificação, verificação de fatos e monitoramento
● Monitoramento de mídia eleitoral e checagem de fatos
● Sinalização, rotulagem e lista de restrições
● Respostas técnicas / algorítmicas
● Medidas regulatórias e não regulatórias
● Moderação de conteúdo
● A abordagem co-regulatória híbrida para processos eleitorais



Certificado de Conclusão

Um Certificado de Conclusão estará disponível para quem cumprir os requisitos do curso. Após a
confirmação de que os requisitos foram cumpridos, o Knight Center irá enviar uma mensagem
informando que você se qualifica para receber o certificado. Há uma taxa administrativa de $30
(trinta dólares americanos), que pode ser paga por cartão de crédito. Após a confirmação do
pagamento, você receberá um e-mail com instruções para fazer o download do certificado. O
certificado não está associado a nenhum tipo de crédito de aulas. O certificado é fornecido pelo
Knight Center for Journalism in the Americas para comprovar a participação no curso online.

Para se qualificar para receber o Certificado de Conclusão, você deve:

● Assistir às vídeo aulas semanais e cumprir as leituras semanas
● Completar os questionários semanais com um percentual de acerto de no mínimo 70%

(Você pode refazer os questionários quantas vezes for necessário. Apenas a nota mais alta
vai ser considerada.)

● Criar OU responder a pelo menos um tópico no fórum de discussões por semana

Ao final do curso, se você tiver cumprido todos os requisitos, iremos enviar uma mensagem com
instruções para fazer o pagamento e o download do certificado. O processo de verificação leva de
três a cinco dias úteis.


