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INTRODUÇÃO
O projeto Zion surge a partir do amplo debate sobre o uso das tecnologias, em especial
a internet em seu universo de comunicação e troca de dados. Ao passo que a inclusão
digital atinge as diversas camadas da sociedade, torna-se necessário atuar de maneira
interdisciplinar a fim de abranger os diversos aspectos que envolvem as tecnologias de
comunicação cada vez mais presentes na população. Para isso o projeto Zion reúne
tanto áreas das ciências exatas e técnologicas quanto das ciências humanas,
trabalhando e dialogando com acadêmicos de cursos como Ciência da Computação,
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, História e Filosofia. Este trabalho
tem como objetivo apresentar atividades realizadas pelo projeto Zion durante o
primeiro semestre de 2018, dando a conhecer assim os conjuntos de ações
concretizadas.

DESENVOLVIMENTO:
Através do programa de extensão Conexões Tecnológicas da Universidade de Passo
Fundo, o projeto Zion trouxe no decorrer do primeiro semestre de 2018 ações que
envolveram debates públicos e atividades pedagógicas. Os debates tem, segundo o
coordenador do projeto Zion e professor do curso de Ciência da Computação, Victor
Billy da Silva, o objetivo de exercer um pensamento sobre a segurança digital,
aproximando o tema através de filmes que auxiliem na compreensão do assunto.
Sendo assim, o primeiro tema apresentado em 2018 durante o mês de abril, foi
"Segurança e Privacidade: O Vazamento do Facebook", com foco nos acontecimentos
referentes ao vazamento de dados pessoais de 50 milhões de usuários do Facebook

para uma empresa de comunicação responsável por campanhas políticas (DE LANNO e
SÁNCHEZ, 2018). O debate foi em auditório aberto ao público, contando com a
participação do professor de Ciências Sociais da UPF, Vinicius Rauber, e o professor
Victor Billy da Silva, com mediação do professor coordenador do programa de
extenção Conexões Tecnológicas, Marcos Brusso. Ainda em abril o Projeto Zion
realizou também um Cinedebate intitulado "Há alguém me espionando?", trazendo o
episódio "Manda quem pode" da série Black Mirror, que traz questões referentes a
problemática desencadeada pela perda de privacidade e intimidade exposta na rede
(JIMÉNEZ e MARCOS, 2018). Este cinedebate trouxe a participação do professor da
área de Ética e Filosofia, Marcelo Doro, junto ao professor ligado ao projeto Zion, da
área de segurança de redes, Carlos Adriani Lara Schaeffer e com mediação do
professor Marcos Brusso. Durante esse semestre o projeto Zion também realizou uma
atividade pedagógica com adolescentes da ONG Amor em Passo Fundo, trabalhando
com dinâmicas que envolviam questões referêntes ao conceito de tecnologia, o uso de
redes sociais, as profissões que lidam com tecnologia, além de tentar desfazer
estereótipos de gênero comuns na área da tecnologia, motivando assim o público
feminino a também buscar se inserir nesses meios, sem receios. Além das atividades
públicas, as reuniões do projeto Zion propiciaram diálogo, reflexão e aquisição de
conhecimento entre os alunos e professores do projeto. Nessas reuniões também foi
tratado a organização do Linux Day UPF 2018, que foi então realizado posteriormente
então em agosto do mesmo ano.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Com essas ações o projeto Zion cumpre com o proposto de trabalhar com segurança
da informação, tecnologia e inclusão digital, levantando questionamentos e
esclarecimentos acerca de temas atuais e que se tornam evidência na sociedade.
Mostra-se como um importante projeto multidisciplinar atendendo a anseios, dúvidas
e curiosidades que são comuns frente as possibilidades tecnológicas em expansão.
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