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APRESENTAÇÃO

Ação de Combate à Desinformação

Realização: Câmara Municipal de Itapevi, Ouvidoria Geral, Escola do

Parlamento Dr. Osmar de Souza, Cartório Eleitoral 359º Itapevi, Tribunal

Regional Eleitoral – SP e HumanizaCom.

Coordenação:Marcelo Damasceno (Ouvidoria-CMI),

Anna Carolina (TRE-SP), Jadson Nunes (Escola do Parlamento) e

Edna Pereira (HumanizaCom)

Produção:Francisco Marques (HumanizaCom/Semio Humanitas)

Contato:

ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br

(11) 4141-4472 ramal 205



Nos últimos anos, as eleições no Brasil têm registrado 
um aumento no uso das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs), fenômeno que vem sendo observado 
no âmbito municipal, estadual e nacional. E teve o seu 
uso intensificado nos pleitos de 2018 e 2020, quando as 
estruturas de campanha investiram em ações online para 
ampliar o debate em torno do seu candidato, além da 
participação direta de pessoas e grupos que viram no 
ambiente digital um meio para expor e debater suas 
ideias sobre os postulantes aos cargos eletivos. Dessa 
forma, acredita-se que as mediações online serão 
instrumentos de disputas, dominação e controvérsia 
política – em um ambiente de rápida circulação de 
informação e desinformação – o que torna necessária a 
implementação de iniciativas voltadas à circulação de 
conhecimento e informação sobre os danos que a 
desinformação pode causar na sociedade e no processo 
eleitoral de 2022.  

Ação



Objetivo

Diante desse cenário, tem como objetivo, por meio de 
parcerias, desenvolver ações que possibilitem que 
diferentes pessoas interajam com os conteúdos que têm 
acesso nas redes sociais de forma analítica e reflexiva. 
Como também poder elaborar postagens no ambiente 
digital para combater a desinformação. E para auxiliar o 
cidadão, a ação vai disponibilizar postagens – textos, 
áudios, vídeos, fotos, cards, hiperlinks e lives –, com 
linguagem acessível, e pautadas na educação para a 
cidadania e educação midiática e processo eleitoral. 
Fator que torna a ação mais uma ferramenta no combate 
à desinformação nas Eleições Gerais de 2022.



Público Alvo 

Moradores de Itapevi, 

241.13 habitantes (IBGE, 

2022) e demais pessoas, 

uma vez que a internet 

possibilita o acesso de 

pessoas em outras regiões, 

estados e países por meio 

do engajamento orgânico. 

Impacto

Apresentações são 

ferramentas de 

comunicação que podem 

ser usadas em 

demonstrações, palestras, 

discursos e mais.

Mídia

Perfis da Escola do 

Parlamento Dr. Osmar de 

Souza nas redes sociais: 

Facebook, Instagram, 

LinkedIn e Youtube. 



Acessibilidade

Todo conteúdo deve ser 

pensado para proporcionar 

acessibilidade 

informacional, por exemplo, 

tradução simultânea em 

libras, comunicação 

acessível nos cards, entre 

outras possibilidades. 

Período

Agosto a Setembro de 2022

Cronograma

Postagens semanais nos 

perfis das redes sociais 

sobre educação para a 

cidadania, educação 

midiática, eleições e 

combate à desinformação, 

as segundas-feiras.



Divulgação do material desenvolvido: campanha 

nas redes sociais, parceiros institucionais e 

parceiros locais

Assinatura em todos os materiais como apoio

Termo de cooperação técnica 

Abertura para debates em escolas  

Proposta de 
parceira



Parceiros
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