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Resumo
A Internet está muito presente na vida das pessoas. Através desta rede pode-se acessar informações
para estudos, laser etc., de qualquer lugar do mundo. A Internet oferece várias comodidades, como
fazer compras sem sair de casa, conversar com pessoas que estão longe, fazer amizades etc. Ela nos
dá livre acesso às informações, nos traz benefícios, mas, também pode oferecer perigos a quem a usa
sem segurança. As redes sociais são as preferidas dos cibercriminosos por causa do grande número de
usuários e informações que são compartilhadas, facilitando os crimes. Este projeto tem como objetivo
conscientizar a comunidade dos riscos na Internet e também apresentar, informações, dicas e soluções
para deixar a navegação mais segura. Como todos já sabem, a informação é a melhor maneira de se
manter protegido, com isso, crimes como, o de roubo de identidade e de senhas de banco, e/ou a
exposição da vida pessoal na internet podem ser evitados. Através de palestras e minicursos, é
realizado um bate-papo com a comunidade sobre o assunto, incentivando e mostrando como utilizar os
recursos da Internet com segurança. Quanto ao Facebook, a mídia social mais usada no momento, que
evidentemente é bombardeada com tentativas de golpe como, notícias fraudulentas, anúncios falsos e
também há o problema com a exposição de imagens e dados pessoais, que muitas vezes os próprios
usuários fornecem. Algumas pessoas não conhecem as configurações de privacidade e segurança no
Facebook, como, por exemplo, receber uma mensagem de texto toda vez que sua conta for aberta em
um local nunca antes acessado, ou encerrar atividade da sua conta em algum lugar indesejado apenas
com um clique, e nem precisa ir até o local. Há dois tipos de apresentações, uma para crianças de até
11 anos e outra para pessoas a partir de 12 anos. A primeira apresentação do projeto ocorreu na Escola
Municipal Viva, em Santo Antônio de Pádua. Em outubro de 2015 está agendado uma apresentação no
Colégio Estadual em Porciúncula e em novembro de 2015 na Escola Creche Municipal Coronel José
Rosa da Silva. Na IV Semana Acadêmica do IFF campus Itaperuna, que ocorrerá em novembro, haverá
uma apresentação aberta à toda comunidade.
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