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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apresentação sobre as ferramentas de interatividade da comunidade virtual.
Aprimoramento das Instituições Brasileiras no Portal e-Democracia da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÕES
Durante a reunião, fez uso da palavra a Sra. Alessandra Müller, servidora da Câmara dos
Deputados.
Houve exibição de imagens.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rogério Carvalho) - Declaro aberta a quarta
reunião da Comissão Especial destinada a efetuar estudos, levantar as proposições
em tramitação e apresentar propostas em relação à temática envolvendo o
aprimoramento do Estado, das instituições e da democracia brasileira.
Comunico aos Srs. Deputados o recebimento do seguinte expediente:
Ofício nº 500, de 2013, da Liderança do PSDB, indicando o Deputado Alfredo
Kaefer para suplente desta Comissão Especial.
Informo que a Secretaria da Comissão, por minha determinação, criou a
comunidade virtual denominada Aprimoramento das Instituições Brasileiras, no
e-Democracia do Portal Eletrônico da Câmara dos Deputados. Farei uma breve
apresentação sobre as várias ferramentas de interatividade, biblioteca, fóruns, etc.
Com relação à biblioteca, nós vamos solicitar a colaboração do CEFOR para
fazer o acervo, gerenciá-lo e colocá-lo à disposição daqueles que se interessarem.
Antes de fazer a apresentação, eu quero consultar o Plenário sobre a inclusão
dos nomes dos palestrantes a seguir identificados nos seminários sobre estrutura
federativa, democracia e sistema de governo, respectivamente: Ricardo Martins,
consultor legislativo e professor do CEFOR da Câmara dos Deputados; Giovana Dal
Bianco, professora do CEFOR da Câmara dos Deputados; Cristiane Brum
Bernardes, professora do CEFOR da Câmara dos Deputados; Antônio Barros,
professor do CEFOR da Câmara dos Deputados; José Adércio Leite Sampaio,
jurista; André Sathler Guimarães, coordenador da Pós-Graduação do CEFOR;
Ricardo de João Braga, professor do CEFOR da Câmara dos Deputados; Vanessa
Gomide, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Francisco César
Pinto da Fonseca, cientista político e professor da FGV São Paulo; Luciano Martins,
jornalista do Observatório da Imprensa, ou representantes pelos convidados
indicados.
Vou agora fazer a apresentação sobre as várias ferramentas de interatividade
do portal.
Convido a Sra. Alessandra para que possa, com a sua graça, fazer a
apresentação.
A SRA. ALESSANDRA MÜLLER - Boa tarde.
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A pedido da Comissão está sendo aberto hoje este espaço virtual, no Portal
e-Democracia da Câmara dos Deputados, para discutir todos os temas desta
Comissão e convidar a sociedade para fazer parte dos trabalhos que vão ser
realizados no decorrer da duração da Comissão. A princípio, abriu-se apenas um
fórum, no qual já há o vídeo que convida e estimula as pessoas a discutir ideias, um
vídeo feito na TV Câmara, no programa. Ali, quem tiver interesse pode expor suas
ideias não só referentes ao vídeo, mas ao tema. Foi só para estimular.
Há também a Biblioteca Virtual, em que as pessoas vão poder compartilhar os
documentos que serão gerados nesta Comissão ou também os documentos de
academia, universitários. Quem quiser pode enviar documentos também por e-mail,
que nós os colocaremos na comunidade. O CEFOR vai participar desse processo.
Vamos ver aqui, mais ou menos, como funciona a comunidade.
(Segue-se exibição de imagens.)
Na página inicial da comunidade, o usuário encontra o resumo do tema da
comunidade, que é o objetivo dela.
No ícone Discuta fica o fórum, em que as pessoas entram para postar. Ali é
onde, de fato, acontece a participação.
Esse é um print screen da tela da home. A pessoa deve clicar naquele local
que está circulado. Qualquer pessoa que entrar no portal verá o destaque da
comunidade e poderá ver tudo, mas aqueles que quiserem postar terão que fazer
um cadastro muito simples, com nome e e-mail. A pessoa receberá um e-mail com o
que informou, clicará e já poderá começar a participar.
Além disso, há alguns destaques que remetem a algumas páginas do Portal
da Câmara que têm a ver com o trabalho da Casa. Ali embaixo há as últimas
atividades, o que está sendo postado. A mais recente aparece para dar dinamismo,
para que a pessoa veja que a postagem dela já está em destaque, etc.
Há a possibilidade de compartilhar com as redes também. Isso é muito
interessante, porque quem tem suas contas no Facebook e Twitter leva um maior
número de pessoas a esse debate. Contamos com isso.
Além disso, pode-se ver, na home, o que se está falando no Twitter sobre o
tema. Lá nós já colocamos a tag Aprimoramento das Instituições. Se aparecerem
outras, se outras forem sugeridas, podemos acrescentá-las, mas a princípio
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entendemos que essa seria a mais adequada. Tudo o que está sendo falado no
Twitter com esse tema está aparecendo ali embaixo, naquela parte que está
circulada.
As discussões e as participações podem dar-se por meio de textos ou vídeos.
O fórum do e-Democracia foi adaptado para a colocação de vídeos. Isso facilita a
participação. As pessoas que não querem postar, podem fazer um vídeo e colocá-lo
no fórum. Outras pessoas também podem fazer vídeo ou responder a outros vídeos.
Assim vai acontecendo a discussão, por meio de vídeo, imagem ou texto. Isso
facilita também que se opte pela mídia que se entenda seja a melhor.
Essa é a postagem feita com o vídeo do Deputado, a entrevista feita. Fizemos
uma edição e colocamos um trecho bem breve. Entendemos que, em redes sociais,
ninguém fica assistindo vídeos por muito tempo. Colocamos um trecho bem
interessante, para estimular o debate.
Também é possível, na Biblioteca Virtual, colocar esses documentos
referentes aos trabalhos da Comissão e uma série de artigos que tenham a ver com
o tema, porque esse é um debate sobre instituições, democracia, aprimoramento.
Nisso, a área acadêmica já tem muita coisa envolvida. Isso leva conhecimento para
quem queira também participar, caso a pessoa queira ler assuntos que tenham a ver
com o tema, opiniões de outras pessoas, a fim de obter embasamento para a
discussão. Muitas vezes, a pessoa quer se informar, antes de discutir. Esse é o
espaço.
No menu há Biblioteca Virtual. Está dividida por documento e referência.
Referência são links; documentos são arquivos: .doc ou .pdf.
Quem quiser acessar os documentos, independentemente de cadastro, pode
acessá-los. Contudo, para colocar documentos lá, é necessário mandá-los por
e-mail para nós, porque fazemos uma gestão do que está sendo colocado — seria
ótimo fazê-lo juntamente com o CEFOR, se puderem ajudar nisso também.
Além disso, há a possibilidade de se colocarem notícias que tenham a ver
com o tema. Normalmente, são geradas pela Agência Câmara. Replicamos, ali, as
notícias relacionadas à Comissão. Clica-se em Informe-se. Mais uma vez, isso
independe de cadastro. Quem quiser só ver e consultar, pode fazê-lo.
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O Portal e-Democracia já está divulgando nas redes que temos, por exemplo,
na nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Já temos essa tradição de
compartilhar a divulgação dos trabalhos da Comissão, por meio das nossas redes,
além de, logicamente, contar com o apoio de todos que fazem parte dessa
discussão.
Divulguem em suas redes também. Entendemos que as pessoas que já estão
em rede, no ambiente virtual, têm maior interesse de participar. A divulgação em
massa, a mídia tradicional, é muito importante, mas não podemos esquecer as redes
e nelas também estarmos, porque são os usuários que clicam e lá estarão
consultando e participando desse debate.
Deputado, se V.Exa. quiser, pode colocar no seu Facebook e no seu Twitter o
link da comunidade da home. Todos os demais também podem fazê-lo — com
certeza, são pessoas interessadas —, assim como os amigos que tenham interesse
pelo assunto. Dessa forma, cria-se uma viralidade e chega-se a maior número de
pessoas.
Esta é a nossa página no Facebook. Lá colocamos o trecho do vídeo, que
também está no Google Plus e no nosso Twitter.
Este é o endereço da home da comunidade.
Muito obrigada. Havendo dúvidas, podem entrar em contato conosco.
Vamos divulgar, porque a sociedade brasileira, ao saber desse debate, muito
lhe poderá agregar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rogério Carvalho) - Obrigado, Sra.
Alessandra.
Agradeço ao Senado Federal a resposta aos nossos requerimentos e o
encaminhamento do material solicitado ao Presidente Renan Calheiros. Muito
obrigado.
As comunicações referentes ao próximo evento, seminário Estrutura
Federativa, a realizar-se no dia 11 de julho, terça-feira, das 14 horas às 18 horas, no
Plenário 11 da Câmara dos Deputados, serão encaminhadas, no prazo regimental,
aos e-mails institucionais das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, dos Srs.
Líderes e dos senhores consultores designados.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
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