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Resumo: 
Atualmente a internet é um dos principais meios de interação, de produção e de consumo de
conteúdo. A participação ativa dos indivíduos neste meio, divulgando ideias e defendendo ou
propondo pautas políticas, pode ser considerada como uma nova forma de mobilização social.
Partindo disso, este projeto tem por objetivo investigar como se dá a participação cidadã por
meio da tecnologia na região do Vale do Caí. Para alcançar este objetivo, por meio de pesquisa
exploratória e de abordagem qualitativa, serão mapeadas todas as tecnologias disponíveis para
os cidadãos participarem da vida política destes municípios a partir dos sites das prefeituras
municipais. Após, será feita uma avaliação parcial das tecnologias encontradas. Também serão
entrevistados os responsáveis por estas nos cinco maiores municípios da região para
compreender como os cidadãos utilizam-nas para participar da vida política da cidade. Partindo
disso, pretende-se identificar a lacuna que há entre as tecnologias disponibilizadas pelo poder
público e as tecnologias e formas com que os cidadãos efetivamente participam. Com o objetivo
de buscar uma aproximação com os órgãos públicos tanto para a divulgação dos resultados
como para propor novas soluções tecnológicas, tendo em vista a grande importância que essas
tecnologias que facilitam a participação cidadã possuem em uma democracia, especialmente
nos tempos atuais, de pandemia, em que o contato físico deve ser evitado.
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