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https://cidadaonarede.nic.br/

Projeto Cidadão na Rede
– Conduzido pelo Ceptro.br
– Lançado em outubro/2020
– Atualmente:  mais de 60 vídeos
– - Possibilidade de parcerias e sugestão de novos temas

– Objetivo: difundir e incentivar boas práticas relacionadas à 
cidadania digital e ao bom uso da Internet, alcançando o maior 
número possível de usuários

– Vídeos curtos sobre diversos temas:
- Infraestrutura de Internet e Redes, Padrões Web, Segurança, 

Uso responsável e deveres na Internet

https://cidadaonarede.nic.br/


https://internetsegura.br/

– Reúne iniciativas de conscientização sobre segurança e uso 
responsável da Internet no Brasil, auxiliando os internautas a localizar 
as informações de interesse e incentivando o uso seguro da Internet

– Materiais do NIC.br – Licenças Creative Commons

Portal InternetSegura.br

https://internetsegura.br/


Portal InternetSegura.br:
Adolescentes

https://internetsegura.br/adolescentes/

https://internetsegura.br/adolescentes/


Portal InternetSegura.br:
Pais e Educadores

https://internetsegura.br/pais-educadores/

https://internetsegura.br/pais-educadores/


Portal InternetSegura.br:
60+

https://nic.br/publicacao/internet-com-responsa-60-cuidados-e-responsabilidades-no-uso-da-internet/

https://nic.br/publicacao/internet-com-responsa-60-cuidados-e-responsabilidades-no-uso-da-internet/


Portal InternetSegura.br:
Crianças

https://internetsegura.br/criancas/

https://internetsegura.br/criancas/


Portal InternetSegura.br:
Últimos Lançamentos – Mês das Crianças

https://internetsegura.br/passatempo/

https://internetsegura.br/passatempo/


Portal InternetSegura.br:
Outros públicos e Interesse Geral

https://internetsegura.br/ | https://cartilha.cert.br/ | https://antispam.br/ | https://bcp.nic.br/

https://internetsegura.br/
https://cartilha.cert.br/
https://antispam.br/
https://bcp.nic.br/


https://cartilha.cert.br/fasciculos/

Cartilha de Segurança para Internet:
Fascículos

https://cartilha.cert.br/fasciculos/


Cursos Online
Filhos Conectados
– Dividido em 12 capítulos:

– Duração média de 5 minutos cada capítulo – total de 3 horas

– Os 8 segredos para os (as) filhos (as) terem boas ações no uso da Internet, Exposição na Internet, Nudes, 
Bullying e Cyberbullying, Postar e compartilhar, Dá para apagar o que se publica na Internet, Meu (minha) 
filho (a) quer ser youtuber, e agora?, Desafios perigosos na Internet, Softwares de controle parental e 
configurações de privacidade

– https://cursoseventos.nic.br/curso/curso-online-filhos-conectados/

Programa Formação Digital em Direitos Humanos – FGV e NIC.br
– Temas que envolvem comportamento social e responsável no ambiente digital

– Imagem e direitos na Web, Superexposição na Internet, Saúde física e mental na Internet, Proteção de Dados, 
Segurança Digital, Ofensas e ódio na Internet, Liberdade de expressão na Internet, Democracia digital, 
Cyberbullying, Dados para o bem, Intimidade na Internet, Acesso à Informação, Publicidade e consumo on-line, 
Exploração e abusos na Internet, Inclusão social na Internet, Termos de uso e políticas de privacidade

– https://cursoseventos.nic.br/curso/programa-formacao-docente-em-direitos-humanos-digitais-fgv-nicbr/

https://cursoseventos.nic.br/curso/curso-online-filhos-conectados/
https://cursoseventos.nic.br/curso/programa-formacao-docente-em-direitos-humanos-digitais-fgv-nicbr/


“A Internet é como um espelho da sociedade. 
Se você não gosta do que nele vê, 

quebrá-lo não é a solução.” 
Vint Cerf, 2010, fórum em Vilna, Lituânia.
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