
Editatona diVerso: construindo a próxima web (2ª edição)

O Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) abre inscrições para participação na Editatona
diVerso: construindo a próxima web (2 ª edição), nos termos e condições abaixo.

1. Quem pode se inscrever?

1.1 Estudantes devidamente matriculados em um curso de graduação ou pós-graduação e
profissionais, de qualquer área de formação, que tenham interesse por temas
relacionados ao estudo da Internet e sociedade de forma ampla e multidisciplinar.

1.2 É desejável, embora não obrigatório, que os participantes tenham familiaridade com
ferramentas de edição de texto e algum grau de experiência com pesquisa para a
elaboração de artigos acadêmicos ou jornalísticos.

1.3 Igualmente, os participantes devem ter familiaridade com os debates sobre o metaverso
e seus diferentes impactos jurídicos, sociais, econômicos, culturais, dentre outros. Para a
melhor condução das atividades no dia do evento, recomenda-se a leitura prévia dos
relatórios já publicados no site do diVerso.

2. Qual o objetivo da editatona?

2.1 O diVerso foi criado em 2022 pelo ITS com o objetivo de mobilizar os atores
interessados em contribuir com os estudos e pesquisas sobre o metaverso e a próxima web
de um ponto de vista multissetorial e multidisciplinar. Para mais informações sobre o projeto,
consulte o nosso site institucional.

2.2 Como parte do projeto, o ITS está estruturando uma wiki do metaverso, que contará
com múltiplos verbetes tratando de diferentes questões envolvidas nesse novo universo
tecnológico. A maratona de edição, portanto, tem por objetivo dar continuidade à produção
de verbetes da nossa wiki, povoando esse novo espaço digital com novos verbetes.

2.3 Os estudantes e profissionais selecionados através deste edital serão convocados para
participar da editatona como editores de verbetes e terão a oportunidade de produzir
textos inéditos que serão disponibilizados na wiki do metaverso para toda a comunidade
interessada por novas tecnologias.

2.4 Os participantes responsáveis pela edição original dos verbetes no dia do evento terão
seus nomes registrados na wiki do metaverso como autores. Vale lembrar que, por se
tratar de uma wiki, os textos poderão sofrer mudanças no futuro de forma colaborativa e
orgânica.
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3. Como a editatona será estruturada?

3.1 A editatona acontece de forma remota e gratuita e foi dividida em duas edições, sendo a
primeira já realizada em 10 de dezembro de 2022 (10/12/2022) e a segunda a ser realizada
em 11 de março de 2023.

3.2 Cada uma das edições irá focar em três diferentes eixos que compõem o diVerso. Para
informações detalhadas sobre os eixos, consulte o nosso site. Os participantes da primeira
edição, em dezembro de 2022, ficaram responsáveis pela edição de verbetes sobre (1)
Diversidade e Segurança, (2) Moderação 3.0 e (3) Economia e Propriedade.

3.3 Já os participantes desta segunda edição, em março de 2023, ficarão responsáveis pela
edição de verbetes sobre (4) Jurisdição e Regulação, (5) Democracia e Governança e
(6) Identidade e Trabalho.

3.4 Em cada um dos seis eixos, os participantes encontrarão verbetes pré-estabelecidos
pela equipe do ITS, podendo escolher quais irão editar no dia da maratona. Todo o
processo de edição de verbetes será monitorado pelo ITS e os verbetes só serão
publicados após aprovação da equipe.

3.5 Será dada a possibilidade dos participantes proporem seus próprios verbetes à equipe
organizadora do evento na data do evento ou nos dias imediatamente anteriores, desde que
demonstrada a pertinência temática entre o verbete sugerido e o eixo temático.

3.6 Caso haja tempo e disponibilidade, cada participante poderá atuar na edição de mais de
um verbete ao longo da “maratona”, desde que seja respeitada a pertinência temática em
relação ao eixo em questão.

3.7 Também será garantida a possibilidade de cada participante que optou por participar de
ambas as edições da editatona, tanto a já realizada em dezembro de 2022 quanto a de
março de 2023. Nesse caso, o participante deverá rankear os eixos temáticos por ordem de
preferência para cada uma das edições no momento de sua inscrição.

4. Como eu posso me inscrever?

4.1 As pessoas interessadas deverão efetuar sua inscrição por meio deste link disponível
no site oficial do evento até o dia 08 de março de 2023 às 23h59.

4.2 É possível se inscrever individualmente ou como integrante de uma dupla ou trio que irá
atuar conjuntamente na edição dos verbetes durante a maratona. Não serão consideradas
inscrições de grupos de mais de três pessoas.

4.3. Em caso de inscrição individual, os participantes serão atribuídos a grupos específicos
no dia do evento, durante as dinâmicas de integração. O trabalho de edição, portanto, será
sempre realizado em grupo.
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4.4 Ao preencher o formulário de inscrição é necessário indicar se há interesse em
participar de uma ou de ambas as edições da editatona, além de rankear os respectivos
eixos temáticos por ordem de preferência.

4.5 A organização do evento irá acomodar os participantes dentro dos eixos temáticos
indicados como de maior preferência no momento da inscrição, sempre buscando,
entretanto, a melhor distribuição entre as equipes.

5. Quais são os benefícios?

5.1 Embora não seja oferecida qualquer remuneração direta pela participação na maratona
de edição, aqueles que participarem do evento nos termos deste edital receberão um vale
alimentação no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para consumo no dia da editatona.

5.2 Aqueles que participarem de todo o evento e submeterem seus verbetes ao final de
qualquer uma das edições da editatona seguindo as regras deste edital também receberão
uma bolsa integral com validade de 12 (doze) meses para 01 (um) curso online de curta
duração do ITS (com exceção dos cursos de extensão e da pós-graduação em Direito
Digital) e um certificado de horas complementares.

5.3 Ao final de cada edição da editatona, uma banca julgadora composta por três membros
do ITS irá se reunir para avaliar os verbetes submetidos e, seguindo critérios de
completude, tecnicidade, lógica e profundidade, irá conceder um prêmio de R$ 3.000,00
(três mil reais) à equipe responsável pelo melhor texto.

6. O que se espera dos participantes?

São atividades a serem desempenhadas pelos participantes da editatona do diVerso:

a) estar presente durante todo o período do evento em suas respectivas edições;

b) participar ativamente das discussões durante o evento e realizar as pesquisas e
edições de textos necessárias para estruturar os verbetes propostos;

c) adicionar as contribuições aos verbetes no site oficial da wiki do metaverso e
preencher o formulário de submissão até as 23:59 do dia 11 de março de 2023,
respectivamente.

7. Por que você deveria participar?

Em primeiro lugar, essa é uma oportunidade de colaborar com um projeto que busca
construir uma primeira base acadêmica e científica a respeito dos debates sobre o
metaverso, em especial a partir de uma perspectiva do Sul Global.
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Em segundo lugar, a Editatona do DiVerso será um espaço colaborativo onde você terá
inúmeras possibilidades de networking, além de contar com a revisão e o feedback de
mentores que são referência em suas áreas de atuação.

Em terceiro lugar, ao final do evento, todos que concluírem suas atividades nos termos
deste edital terão seus nomes devidamente creditados na wiki do metaverso, além de
contarem com os benefícios elencados acima, como vale alimentação, bolsa de estudos,
certificado de horas complementares e concurso de verbetes com premiação.

Estamos felizes que você entrará nesta jornada pela construção de um metaverso
mais diverso e pela democratização do conhecimento conosco! Nos vemos em breve.
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