
 

Edital Redes e Ruas 

 
A 2ª edição do  Edital para seleção e apoio a projetos de Cultura Digital, Inclusão e Cidadania 

por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal Direitos Humanos e da 

Secretaria Municipal de Serviços disponibilizou o total de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e 

cem mil reais) para os 40 projetos contemplados, dentre os 235 projetos inscritos.  
  

O objetivo do edital é fortalecer ações de cultura digital na cidade, promover ações de 

divulgação, formação e experimentação em cultura digital junto à equipamentos culturais, 

apoiar projetos que compreendam a cultura como elemento fundamental para uma necessária 

ampliação dos direitos humanos, promover ações que estimulem a interação, utilizando a 

cidade e seus espaços públicos, estimular a ocupação do espaço público pela cidadania, 

valorizando a cultura dos direitos humanos e apoiar ações de formação e experimentação em 

robótica livre, desenvolvimento em software livre e de Internet das Coisas(IoT). 

 

A iniciativa apoia propostas de inclusão, cidadania e cultura digital, que deverão prever, 

dentre o conjunto de atividades , ações a serem desenvolvidas em telecentros, praças do 

programa WiFi Livre SP e em parceria com os Pontos de Cultura de São Paulo. A ideia é 

promover e fortalecer ações de cultura e inclusão digital e promover iniciativas de ocupação 

dos espaços públicos na cidade de São Paulo e viabilizar o sentimento de pertencimento à 

cidade. 

 

 

Os projetos são distribuídos em 4 Categorias:  
 

Midialivrismo; Aprimoramento e desenvolvimento de sites, blogs, videoblogs; ações de 

democratização da comunicação; produção de comunicação colaborativa e do 

jornalismo comunitário; web rádio, rádio poste, foto reportagem; ações de educomunicação; 

publicações virtuais e, uso de mídias móveis e mídias sociais; entre outros.  

 

Formação em Rede; Desenvolver ações formativas direcionadas e articuladas com a rede 

municipal de Pontos e Pontões de Cultura tais como processos formativos nas áreas de 

criação e edição de imagens, vídeos e áudios; ações de ensino de uso e desenvolvimento de 

software livre; auto formação via Ensino à Distância (EaD); uso da internet como ferramenta 

de aprendizagem; dentre outras  

 

Intervenção Digital; Abrange produção, compartilhamento e difusão em Arte e Cultura Digital 

que compreenda formatos híbridos (analógico-digital) e promova interações e inovações 

artísticas, tecnológicas e estéticas em articulação com o espaço público, tais como: criação 

de obras de arte e intervenções artísticas multimídia; instalações interativas, vídeoarte, video-

mapping, projeções públicas; dentre outros.  

 

Robótica Livre,Desenvolvimento em Software Livre e Internet das Coisas; Ações que 

contemplem a criação e o aprimoramento com o objetivo de fomentar a cultura hacker, o 

uso cidadão da criptografia, a transparência pública, o uso de dados abertos e a 

participação social. As ações devem ser compartilhadas por meio de cursos, oficinas, 

debates, palestras ou seminários.  



 

Os 235 projetos inscritos foram avaliados por uma comissão mista composta por 06 

representantes da sociedade civil e 06 do poder público, que se pautaram pelos critérios do 

2º edital ao avaliarem os projetos. Com a homologação do resultado em 09 de julho de 

2016, teve início o processo de contratação dos contemplados, que deverão iniciar as suas 

atividades no segundo semestre de 2016. 

 

Lista 40 Projetos Contemplados: 

 

CATEGORIA: 
ROBÓTICA LIVRE, DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE LIVRE E 

INTERNET DAS COISAS(IoT) 
Nº 

INSCRIÇÃO 
PROJETO 

RESPONSÁVEL 
PELA 

INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-176706074 Hackerspace Interativo 

Michael 
Alexander 
Howard 

83 

on-167902156 Robótica Livre 
Diamantino 
Julio Soares 

77 

on-167909171 Conectando Escolas e Fab Labs 

Agda R.M. 
Sardenberg 
Jardini 

76 

on-167910536 Primeira Classe 
Marlene de 
Deus 

76 

 

 

CATEGORIA: 
MIDIALIVRISMO 

Nº 
INSCRIÇÃO 

PROJETO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-176705592 Feminismo nas Ruas Carla Vitória 

82 

 

 

 

 

CATEGORIA: 
INTERVENÇÃO DIGITAL 

Nº 
INSCRIÇÃO 

PROJETO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-167903017 
Conexão Pedreira: Não Jogue na Billings, 
Jogue na Rede 

Wilian Robson 
Souza 

82 

on-176701084 Intranet base comum Daiane Araujo 

82 



on-167905158 Certo Olhar 
Gustavo 
Soares 

81 

 

 

De acordo com o artigo 11.15 do edital seguem abaixo os projetos para celebração do 

ajuste e acompanhamento a cargo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania: 

 
 

CATEGORIA: 
MIDIALIVRISMO 

Nº INSCRIÇÃO PROJETO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-176705981 Como voce me ouve giuliana lavorato 96 

on-176703415 

Expedições e conexões urbanas - comidas 
de migrantes 

Daniela 
Franciscatto 

Lisboa 

94 

on-167907881 

Afroativismo digital Ana Bernardino 
vulgo Aretuzah 

90 

on-167908806 

TV SÃO MIGUEL 

Zé da Lua 

90 

on-167904102 

Portfolio digital repentistas 

Adão Fernandes 

89 

on-167907582 

TV Balaio 

João Júnior 

88 

on-167903743 
KD mulheres? 

Laura Folgueira 
87 

on-176704852 

Vaidapé no butanta Ubirajara Iglecio 
Neto 

86 

on-176704087 

Voce reporter da periferia Ronaldo Matos 
da Silva 

83 

on-167904952 

Itinerarios da experiencia negra Fábio Dantas 
Rocha 

83 

on-176710725 

Vivencias negras Kátia de Souza 
Cordeiro 

82 

on-176710661 Repórter da Quebrada Thiago Borges 82 

  

 

 

 



De acordo com o artigo 11.15 do edital seguem abaixo os projetos para celebração do 

ajuste e acompanhamento a cargo da Secretaria Municipal de Cultura: 

 

 

CATEGORIA: 
INTERVENÇÃO DIGITAL 

Nº INSCRIÇÃO PROJETO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-176707714 

Você me conhece? 

Nicole furtado 

94 

on-176703264 

Reciclos 
MARÍLIA 
REGINA 
SANTOS 

89 

on-167902992 

Conexões. As minas tão ligadas Carina Castro 
Mota de Oliveira 

88 

on-176708726 

Transitar Kanansue 
Gomes 

88 

on-176709261 

Apareceu a Margarida 

Anderson Maciel 

88 

on-176710660 

Visto Permanente Cristina de 
Branco 

87 

on-167906875 

Infanto 

Carlos Veloso 

87 

on-176710373 

Guerrilha Digital Toni William 
Crosss 

86 

on-176702938 

Atos projetados Jade Lopes 
Gomes 

86 

on-167910270 

Ctrl+Drag João Paulo 
Querino da Silva 

84 

on-176704233 

Corpo político, corpo sensível 

Gabriela Leal 

84 

on-176701874 

Ctrl+Alt+Dejavi Andreia 
Aparecida 

84 

on-167908674 

Batalha das guelas André Gustavo 
Castro 

83 

on-167901298 

LINCE Francisco Arlindo 
Alves 

83 

on-167901692 

Pixo Digital 

Jefferson Leal 

82 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIA: 
FORMAÇÃO EM REDE  

Nº INSCRIÇÃO PROJETO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
INSCRIÇÃO 

NOTA 
MÉDIA 

on-167901024 
Territórios e Redes 

Aluízio Marino 
86 

on-167907121 
Cidade Democrática Henrique Parra 

Parra Filho 
84 

on-176706798 
Crie.art.br 

Wilken Sanches 
77 

on-167910664 

Falas e trocas da cultura popular e 
tradicional 

Pedro Neto 

76 

on-176705658 
Criptosampa Tiago Filgueiras 

Pimentel 
76 

 


