
 
 

DAPP, Direito Rio e Embaixada da Alemanha promovem série de painéis 

e workshops para debater Digitalização e Democracia 

 

Segundo evento da parceria é um intercâmbio entre o desafio e possíveis 

soluções para a influência da sociedade em rede na política 
 

A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV 

DAPP), em conjunto com a Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) e a 

Embaixada da Alemanha no Brasil, realizam, entre os dias 7 e 9 de agosto, a segunda 

edição do evento Digitalização e Democracia, na FGV de Botafogo. O objetivo é 

promover um intercâmbio sobre a dimensão do desafio e sobre possíveis soluções 

concretas para a influência da sociedade em rede na democracia com painéis e 

workshops.  

 

Os painéis serão de 10h às 13h, sendo um a cada dia, e os workshops 

acontecerão à tarde, de 14h30 às 16h30, sendo dois simultâneos a  cada dia do evento. 

Os debates contarão com acadêmicos, especialistas, representantes do poder público e 

da sociedade civil do Brasil, Alemanha e outros países.  

 

Este é mais um evento da FGV DAPP em parceria com a Embaixada da Alemanha, 

no âmbito do Fórum de Democracia Europa-Brasil. O primeiro painel desta união foi 

realizado em maio e, dentro da mesma temática, debateu a influência das redes sociais 

nos processos políticos e na desconfiança nas instituições.  

 

 

Programação: 

 

7/8 

 

→ Painel 7/8: Centro Cultural 
A esfera pública digital: como a digitalização afeta o funcionamento da democracia?  

“The Digital Public Sphere: How does Digitalization affect the functioning of 

Democracy?” 

 

→ Workshop A 7/8: Auditório 12º  
Explicando a esfera pública digital 1: inflando a opinião pública — o uso de robôs no 

Brasil e na Alemanha 

Explaining the Digital Public Sphere 1: Inflating Public Opinion – the use of bots in 

Brazil and Germany   

 

→ Workshop B 7/8: Hall 8º  



Explicando a esfera pública digital 2: fragmentando a esfera pública — a 

microssegmentação realmente influencia na opinião política?  

Explaining the Digital Public Sphere 2: Fragmenting the Public Sphere — Does 

Microtargeting indeed influence political opinion? 

 

8/8 

 

→ Painel 8/8: Centro Cultural 
Regular ou não regular o discurso online: fortalecendo a democracia na Era Digital 

“To Regulate or not to regulate speech online: strengthening democracy for the Digital 

Age“ 

 

→ Workshop A 8/8: Auditório 12º  
Ciência de dados: como analisar as mídias sociais e big data nas ciências políticas e 

na legislação? 

“Data Science: How to analyse social media and big data in political science and law?” 

 

→ Workshop B 8/8: Hall 8º  
Cidadania digital: os indivíduos não são meros sujeitos da digitalização, são 

protagonistas — como construir novos modelos de participação civil via mídias 

sociais?  

Digital Citizenship: Individuals are not mere subjects of digitalization, they are 

protagonists — How to frame new models of citizen participation via Social Media? 

 

9/8 

 

→ Painel 9/8: Centro Cultural 
O impacto das mídias sociais nas eleições: fato, ficção, futuro 

“The Impact of Social Media on Elections: Fact, Fiction, Future” 

 

→ Workshop A 9/8: Auditório 12º  
Tomada de decisão a partir de algoritmos, inteligência artificial e proteção da 

privacidade e da liberdade individual 

“Decision-Making from Algorithms, Artificial Intelligence and the protection of privacy 

and individual liberty” 

 

→ Workshop B 9/8: Hall 8º  
O papel do Estado na regulação da desinformação 

“The role of the state in regulating fake news”  

 

 


