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1. 
Introdução
AqualtuneLab é um coletivo 
jurídico, fundado em 18 de 
Dezembro de 2020, com 
suporte multidisciplinar, 
pautado no estudo e 
elaboração de propostas  
que comportam a análise  
das inter-relações entre 
Direito, Tecnologia  
e Antirracismo. 

 
//Quem somos

Nosso grupo é composto por pessoas de diversas 
regiões do país, e temos como objetivo racializar 
discussões em temas como uso de tecnologias 
no sistema jurídico a exemplo – mas não nos 
limitando – das vigilâncias pública e privada, 
políticas de proteção de dados, identificação 
biométrica, segurança na internet, aplicativos 
móveis e mídias sociais. 

Buscamos compreender através de um olhar 
jurídico e multidisciplinar qualificados e orientados 
na comunicação, TICs e áreas correlatas, 
compreender as intersecções entre tecnologia 
e raça, descortinando as armadilhas do racismo 
como estruturantes das relações de saber e poder 
no Brasil.

//Nossa Missão

Promover a equidade racial, 
combate ao racismo na tecnologia 
e no direto por meio da promoção 
do nivelamento do conhecimento 
tecnológico, divulgação do 
protagonismo de negros e negras 
na tecnologia, do combate a 
desinformação, desvelamento  
do racismo nas questões 
tecnológicas com a vigilância 
e educação dos diretos digitais 
influenciando na formação de 
políticas públicas em conselhos e 
demais órgão governamentaispessoas integrantes;

grupos de trabalho: 
GT Jurídico | GT de Formação | GT de Comunicação 
GT de Privacidade e Vigilância | GT de Pesquisa 
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//Estatuto

Nos organizamos coletivamente com quatro 
instâncias deliberativas:

I — Assembleia Geral Nacional;

II — Coordenação Executiva

III — Conselho de ética;

IV — Conselho Fiscal;

O AqualtuneLab tem administração coletiva 
e as decisões serão tomadas por uma 
coordenação executiva.

 
A Assembleia Geral Nacional é o órgão 
máximo de deliberação da AqualtuneLab, 
sendo soberana nas decisões que não 
contrariem as disposições deste Estatuto, 
será presidida preferencialmente por 
algum(a) associado(a) indicado(a) pela 

//Diretoria Executiva
 

Ana Carolina Lima

Núcleo Jurídico 
anacarolinalima@aqualtunelab.com.br

Diretora  Executiva do 
AqualtuneLab. Advogada, oriunda do município de 
Teresópolis/RJ. Iniciou sua trajetória em movimentos 
de juventude ainda em Teresópolis por meio de 
grêmios estudantis, que presidiu por duas gestões. 
Ainda em movimentos de juventude, presidiu o 
Interact Club Teresópolis, órgão do Rotary Club, 
tendo reconhecimento internacional com o prêmio 
Paul Harris. 

Ana Carolina é diretora jurídica do Movimento de 
Cultura Afro-Brasileira de Teresópolis – MOCABTE, 

Coordenação Executiva, ou, na ausência destes, 
por qualquer associado(a) mediante eleição no 
início da sessão que a instalar.

Membra fundadora da Associação Brasileira de 
Juristas pela Democracia - ABJD (Conselho de 
Ética e Sec. Diversidades), Coordenadora da ABJD 
– Núcleo RJ (2021), Ouvidora Adjunta da OAB/
RJ (2019 - 2021), Secretaria Geral da Comissão de 
Proteção de Dados e Privacidade da OAB/RJ (2021), 
Membra fundadora da Frente de Juristas Negras e 
Negros - FJUNN, Membra do Instituto da Advocacia 
Negra Brasileira - IANB, Membra fundadora do 
Movimento da Mulher Advogada, Integrante do 
coletivo Advogadas  
do Brasil.

Celso Oliveira

Núcleo de Formação 
celsooli@aqualtune.com.br

Diretor Executivo do Aqualtune 
Lab. Formado em Engenharia Agrícola, UFV,1992; 
Mestrado em Engenharia Agrícola e Eletrificação 
Rural, UFV, 1995; Doutorado em Agronomia e 
Eficiência Energética, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2001; Titulação: Livre-docência em 
Eletrificação Rural, FEAGRI/UNICAMP, Campinas, 
2011; Laboratório: Coordenador do Laboratório 

mailto:anacarolinalima%40aqualtunelab.com.br%20?subject=Contato%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
mailto:celsooli%40aqualtune.com.br?subject=Contato%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
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de Eficiência Energética e Simulação de 
Processos. Membro da Comissão de 
Proteção de Dados da OAB/RJ

Clarissa Marques Santos 
França

Núcleo Jurídico 
clarissafranca@aqualtune.com.br

Diretora  Executiva do AqualtuneLab. 
É coordenadora do Núcleo de Saúde 
da Comissão de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do Brasil / Sergipe, 
Graduada em direito na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), especialista 
em Direito Médico pela UERJ. Presidente 
da Comissão de Direito Médico e da Saúde 
da OAB/SE. Ex-Coordenadora da Assessoria 
Jurídica da Secretária Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro. Especialista em Direito 
Administrativo Empresarial UVA/RJ. Curso 
de Gestão de Projetos – FGV/RJ • Curso 
de Gestão de Pessoas – FGV/RJ • Curso de 

Contabilidade Empresarial –FGV/RJ • Curso de 
Estratégia de Empresas – FGV/RJ

Pablo Nunes

Núcleo de formação 
pablooliveira@aqualtunelab.com.br

Diretor Executivo  do Aqualtune Lab; Doutor 
em Ciência Política; Coordenador adjunto do 
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania - 
CESeC; Coordenador da Rede de Observatórios 
da segurança.

 

Arthur Almeida 
 
Assessor jurídico-administrativo: 
arthuralmeida@aqualtunelab.com.br

Advogado Criminalista, antidiscriminatório, 
compliance, direito digital e Proteção de 
Dados e Assessor Jurídico-Administrativo do 

AqualtuneLab. Pesquisador em tecnologias, 
criminologia, proteção de dados e surveillance. 
Sócio-proprietário do escritório Almeida 
Barbosa Advocacia, formado na Universidade 
Estácio de Sá, pós-graduando em Advocacia 
Extrajudicial e Lei Geral de Proteção de 
Dados pela Faculdade Legale, aluno da 
Fundação da Escola Superior da Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro - FESUDEPERJ. 
Membro da Associação Brasileira de Juristas 
pela Democracia - ABJD, membro da Frente 
de Juristas Negras e Negros - FJUNN e 
da AqualtuneLab - cruzando o Atlântico. 
Certificação pela faculdade ITS em trabalho na 
era digital e direito à privacidade e segurança 
nas comunicações eletrônicas. Especialista em 
Proteção de Dados e Compliance pela ABPI. 
Membro da comissão de Proteção de Dados e 
Privacidade da OAB/RJ.

Os membros da Coordenação Executiva em número 
de 04 (quatro), serão eleitos a cada 03 (três) anos, pela 
Assembleia Geral Nacional convocada especificamente 
para este fim, nos termos do presente Estatuto. 
 
Leia o Estatuto na íntegra no site.

mailto:clarissafranca%40aqualtune.com.br%20?subject=Contato-Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
mailto:pablooliveira%40aqualtunelab.com.br%20?subject=Contato-Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
http://arthuralmeida@aqualtunelab.com.br 
mailto:https://aqualtunelab.com.br/o-coletivo?subject=
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//Parcerias - CDR e CGI

O Aqualtune é membro do Conselho  
Gestor de Internet (CGI), na Câmara 
de Segurança e Direitos e membro da 
Coalizão Direitos na Rede. 

O projeto Aqualtune Lab foi 
fomentado pela Fundação 
Ford e contou com o apoio 
do Instituto Mancala, CeSec, 
FEJUNN-Frente de Juristas 
Negros e Negras, Enafro, CeSec - 
Centro de Estudos em Segurança 
e Cidadania e O Panóptico

O que é CGI? O Comitê Gestor da Internet no Brasil tem a 
atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao 
uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a 
execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço 
IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao Domínio de 
Primeiro Nível ".br". Também promove estudos e recomenda 
procedimentos para a segurança da Internet e propõe programas 
de pesquisa e desenvolvimento que permitam a manutenção do 
nível de qualidade técnica e inovação no uso da Internet.

O que é CDR?  A Coalizão Direitos na Rede é uma rede de 
entidades que reúne mais de 48 organizações acadêmicas e da 
sociedade civil em defesa dos direitos digitais, tendo como temas 
principais de atuação: acesso, liberdade de expressão, proteção 
de dados pessoais e privacidade na Internet. 
O AqualtuneLab, em 2021, passou a integrar a Coalizão Direitos 
nas Redes, CDR.  Estamos presentes nos GT’s de Privacidade e 
Vigilância, LGPD, Liberdade de Expressão, Comunicação. 

O AqualtuneLab foi convidado 
a integrar o Comitê Gestor 
da Internet no Brasil, CGI, em 
setembro de 2021.  Graças à 
indicação do coletivo Conexão 
Malunga, hoje estamos fazendo 
parte da Câmara de Segurança 
e Direitos representados por 
nosso Diretor-Executivo  
Celso Oliveira. 

https://www.cgi.br/
https://direitosnarede.org.br/
http://www.institutomancala.org/mancala/publico/principal.php
https://cesecseguranca.com.br/
https://enafro.com.br/
https://opanoptico.com.br/
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2. 
Atividades
Em 2021, primeiro ano 
da nossa estruturação 
enquanto Coletivo, 
atuamos na promoção de 
conhecimento tecnológico 
e jurídico, na divulgação de 
conceitos antirracistas, no 
fortalecimento das redes 
afrocentradas e também no 
posicionamento social e na 
esfera pública.

//Cursos de Formação

Um dos pilares do Aqualtune Lab é atuar na 
Formação Antirracista e fazer a integração de 
saberes das áreas de direito e tecnologia. 
Buscamos estimular o processo de conscientização 
e diálogo com a sociedade brasileira, promovendo 
reflexões acerca do epistemicídio, ou seja, no que 
concerne às sabotagens racistas com o intuito de 
aniquilar as condições de ser, produzir, enunciar 
e articular o conhecimento pela perspectiva e 
narrativa do povo negro. 

É necessária a desmistificação entre as duas áreas 
do conhecimento bem como a capacitação de 
profissionais de diversas áreas para identificar 
comportamentos racistas na internet e ter 
instrumentos e conhecimento para combater 
qualquer tipo de discriminação nos ambientes  
das redes.

Em 2021 oferecemos uma turma do curso de 
Advocacy e duas turmas no Curso de Formação 
Antirracista, com as professoras e professores com 
vasto conhecimento.

pessoas formadas 
pelo Aqualtune Lab

30 certificados emitidos no curso de Advocacy

29 certificados emitidos na Primeira Turma 
de Formação Antirracista

26 certificados emitidos na Segunda Turma 
de Formação Antirracista sendo 16 
pessoas pretas e 10 pessoas brancas

Lista de espera até momento:  
17 pessoas + 51 pessoas que não 
participaram e estão automaticamente 
registradas 

reuniões, sendo:

14 Jurídico; 

12 Nacional:  (9 reuniões da Nacional,   

 2 Assembleias Ordinárias,  

 1 Assembleia Geral Extraordinária); 

07 Comunicação; 

10 Formação; 

22 Diretoria.
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//Introdução ao Advocacy: 
façam suas vozes serem 
ouvidas!

Este curso visa introduzir a temática do 
Advocacy, apresentando as principais 
abordagens sobre como defender e 
argumentar sobre uma causa, através da 
construção de estratégia, como organizar 
ações, visando influenciar na formulação e 
implementação de políticas públicas que 
atendam às necessidades da população.

Professora Renata Reis

Advogada e Jornalista. 
Doutora em Políticas Públicas, 

Estratégias e Desenvolvimento na UFRJ. Atualmente é Vice-
Diretora de Médicos Sem Fronteiras (MSF) -Brasil. Membro 
da Comissão COVID-19 da LANCET (task force Global Health 
Diplomacy & Cooperation). Especialista em Acesso Humanitário 
Regional (America Latina) em MSF- Bélgica por 3 anos. Foi 
Relações Institucionais/advocacy em MSF- Brasil por 5 anos. 
Foi advogada da Associação Brasileira Interdisciplinar de 
AIDS - ABIA e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre 
Propriedade Intelectual da REBRIP. Tem experiência na área de 
Direitos Humanos, Relações Institucionais e Governamentais, 
Advocacy, Propriedade Intelectual com ênfase em Propriedade 
Industrial, patentes, medicamentos e acesso a saúde cooperação 
internacional e assuntos humanitários.

• Forma de realização  
 – on-line;

• Tempo de duração:  
6 horas; dois dias de curso 
divididos em 3h cada dia.

• Data: 23 de fevereiro 
de 2021, 19h e 25 de 
fevereiro de 2021, 22h

• 29 alunes 
concluintes.
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//Curso de Formação 
Antirracista no Direito e na 
Tecnologia - Primeira turma  

As primeiras aulas do Curso de Formação 
Antirracista foram divididas em três módulos, 
com grade de 11 disciplinas distribuídas nas 
áreas foco do coletivo: Direito, Tecnologia  
e Comunicação. MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Manhã

Como fazer um algoritmo 
Celso Oliveira – SP

Direitos Humanos 
Maíra Vida – BA

Reconhecimento e 
processamento de imagem 
Ana Carolina Silva – SP

Machine Learning 
Alexandre Moura – RJ

Marco Civil 
Paulo Rená -DF

Tarde

Inteligência Artificial 
Ernane Xavier – SP

Direitos Digitais 
Bianca Kremer – RJ

Criminologia 
Arthur Almeida – RJ

Direito Antidiscriminatório 
Camila – SP

 
Reconhecimento Facial 
Pablo Nunes- RJ

Evolução histórica da proteção 
de dados e introdução à LGDP 
Alexandre Moura – RJ

>>Na próxima página, 
conheça o corpo docente  
da primeira turma de 
Formação Antirracista no 
Direito e na Tecnologia

• Forma de realização – 
on-line;

• Tempo de duração: 18 
horas dividas em três 
semanas;
 
• Data: 27 de fevereiro de 
2021, 09h - 13 de março 
de 2021, 17h;

• 30 alunes concluintes.
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//Curso de Formação 
Antirracista no Direito e na 
Tecnologia - Segunda turma  

O II Curso de FORMAÇÃO ANTIRRACISTA NO 
DIREITO E NA TECNOLOGIA aconteceu aos 
sábados, 16/10 e 13/11. Os curso é voltado 
para advogades, estudantes de direito, 
bacharéis em direito, tecnologia da informação, 
cientistas sociais e polítiques, engenheires e 
demais ramos da tecnologia. As aulas do Curso 
de Formação Antirracista foram dividas em três 
módulos com uma aula bônus.

• Forma de realização 
– on-line com aulas 
gravadas pelo  
Google Meet;

• Tempo de duração: 20 
horas-aula divididas em 
4 semanas. Horários: 9h 
às 12h (intervalo entre 
12h até às 14h) das 14h 
às 17h;

• Data: 
16/10/2021,  
aos sábados;

• 26 alunes 
concluintes.

>>Disponibilizamos 
temporariamente os vídeos 
das aulas no nosso canal do 
Youtube através de uma lista 
não pública (só acessavam 
alunes que possuíam o link)

>>Clique nos botões 
amarelos abaixo para  
exibir o corpo docente da 
segunda turma de Formação 
Antirracista no Direito e  
na Tecnologia
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Em Recife, a prefeitura anunciou a intenção de instalar 108 relógios  em espaços públicos. Esses equipamentos possuem câmeras de 
reconhecimento facial e seriam instalados pela cidade após consulta pública. O Aqualtune Lab e diversas entidades da Sociedade Civil 
alertaram a prefeitura em Carta Aberta sobre os impactos sociais com o mapeamento compulsório dos rostos dos cidadãos e cidadãs. 
 
    >>Leia a Carta na íntegra no site.

//Atuações; participações na 
esfera legislativa 

Em 2021 atuamos na esfera social, com 
participação em projeto de lei do Estado 
do Rio de Janeiro e na assinatura da 
Carta Aberta à Prefeitura de Recife pelo 
banimento do uso de tecnologias de 
reconhecimento facial.

O Coletivo Aqualtune Lab foi um dos 
proponentes do documento que dispõe sobre 
restrições no uso de tecnologias digitais pelas 
polícias do Estado, protocolado em 08.12.2021 
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro  pela Deputada Dani Monteiro.

Pablo Nunes, nosso diretor executivo, foi um 
dos proponentes do Projeto de Lei que dispõe 
sobre o uso dos dados das pessoas e políticas 

de tratamento dessas informações capturadas por 
empresas e instituições públicas do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a proposta traz o significado de 
importantes expressões para melhor compreensão 
do contexto que envolve a utilização do 
reconhecimento facial

O Brasil é o 5o. país no mundo que mais utiliza os 
aparelhos das duas maiores fabricantes de câmeras 
de vigilância, segundo a pesquisa de VPN. Apesar 
de ocupar as primeiras posições no ranking de 
consumo desses produtos, o país não apresenta 

maturidade legal para o uso dessas tecnologias, 
incluindo políticas públicas que garantam os 
direitos  fundamentais dos brasileiros.

Recentemente em nota, o Coletivo Coalizão 
Direitos nas Redes emitiu um alerta contra a 
regularização da Inteligência Artificial no Brasil, 
apontando que  “[…] esses sistemas utilizam big 
data para resolver problemas e servir como base 
para decisões automatizadas que podem levar à 
discriminação, por exemplo, racial, de gênero ou 
orientação sexual”. 

https://aqualtunelab.com.br/carta-aberta-politica-de-reconhecimento-facial-da-pcr-ameaca-direitos-de-todos-os-cidadaos-e-cidadas
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvYTdkYTU1NGFiZWUzMTBhYTAzMjU4N2E1MDA1YmNmMDE/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvYTdkYTU1NGFiZWUzMTBhYTAzMjU4N2E1MDA1YmNmMDE/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvYTdkYTU1NGFiZWUzMTBhYTAzMjU4N2E1MDA1YmNmMDE/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvYTdkYTU1NGFiZWUzMTBhYTAzMjU4N2E1MDA1YmNmMDE/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvYTdkYTU1NGFiZWUzMTBhYTAzMjU4N2E1MDA1YmNmMDE/T3BlbkRvY3VtZW50
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//Lives e Presença Digital  

As redes sociais foram implementadas 
em diferentes períodos e antes do 
lançamento do site. As primeiras redes 
sociais inauguradas foram o Instagram 
e o Twitter, seguido do Facebook e, por 
último, Youtube e Linkedin.

O alcance das redes sociais e do site 
do Aqualtune Lab é proveniente de 
conteúdos postados de forma orgânica, 
ou seja, sem custo investido  
por publicação. Facebook

Instagram

108 
Seguidores

Linkedin
10 
Seguidores

Início: Dezembro 2021

Youtube
76 
Seguidores

Início:  
Julho de 2021

1,007 K 
Seguidores

Início:  
Setembro 2020

Twitter
1.047  
Seguidores

Início: Agosto 2020
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//Instagram  

A rede Instagram e o Twitter foram 
os nossos primeiro canais nas 
redes sociais onde divulgamos as 
nossas ações e a presença digital 
do Aqualtune que já acontecia nos 
eventos sobre Direito e Tecnologia.

Em 2021, o Instagram foi o nosso 
principal canal digital e alcançou 
expressiva participação após a divulgação 
dos Cursos de Formação Antirracista. 
 
O canal foi aberto em setembro de 
2020 e em maio de 2021 passou a ser 
administrado pela assessoria  
de comunicação.

Primeiro Post 
18/09/2020

Início da assessoria: 01/05/2021 
 
Quantidade de posts  
Feed - 175 
Stories - 160 
IGTV - 21 
Reels - 16 

Alcance dos posts  
Feed - + 20.020 pessoas 
Stories - + 14.500 pessoas  
IGTV -  + 1240 pessoas  
Reels - +7.500pessoas 

Considerações: 

- Nossas redes não usam imagens de 
pessoas brancas, não usamos memes 
ou nenhum discurso de ódio;

- Formatos com mais resultados:

1 º Feed | 2º Reels |  3° IGTV 

- Como nossos assuntos são muito 
densos, o conteúdo de vídeos 
aparecem com mais leveza para 
os seguidores, nossos conteúdos 
que mais engajam estão no topo 
do funil dicas…. as discussões mais 
profundas são mais difíceis de 
gerar engajamento. 

/@aqualtunelab

https://aqualtunelab.com.br/evento/25-de-julho-dia-da-mulher-negra-latina-e-caribenha
https://www.instagram.com/aqualtunelab/
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Seguidores 

Maio 2021 - 741 
Janeiro 2022 - 1008

36,03% 

Consideração: 

Durante o período de divulgação do curso 
crescemos quase 300 seguidores, foi o 
período de maior alcance no Instagram, 
trouxe muita visibilidade.

//Instagram  

/@aqualtunelab

Público Melhores resultados de conteúdo

https://www.instagram.com/aqualtunelab/
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//Linkedin 

Iniciamos as publicações no Linkedin 
em dezembro de 2021 com o perfil e 
Linkedin Page do Aqualtune Lab. 
A projeção é que usemos essa rede como 
potencializador das nossas premissas 
no meio empresarial e que nos 
tornemos #topvoices através de artigos 
preparados ou adaptados do próprio 
site e publicações para a linguagem da 
plataforma do Linkedin.

/Aqualtune Lab

https://www.linkedin.com/company/aqualtunelab/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/77604459/admin/
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//Youtube  

 
Iniciamos em 06 de julho 
de 2021 e o vídeo com mais 
audiência foi a transmissão 
ao vivo do lançamento do 
site, em 08 de setembro  
de 2021. 
 
A playlist mais assistida 
do canal foi a da segunda 
turma de Formação 
Antirracista no Direito e 
Tecnologia, embora fosse 
uma lista exclusiva para 
inscrites no curso. 

/Aqualtune Lab
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//Youtube  

Top 10

Título do vídeo Horário de publica-
ção do vídeo Visualizações Tempo de exi-

bição (horas)
Duração média 
da visualização Impressões

621 96,5207 0:09:19 4159

Lançamento do Site - AqualtuneLab Sep 9, 2021 97 21,8631 0:13:31 265

[Aula 01] Como Fazer um Algoritmo - Celso Eduardo 
Lins 55 12,6487 0:13:47 204

[AQUALTUNE VIVA] — Expansão do Reconhecimento 
Facial na Bahia Sep 6, 2021 38 2,3473 0:03:42 305

[AQUALTUNE VIVA] — Coalizão por Direitos Jul 24, 2021 33 1,1573 0:02:06 185

Aqualtune Viva - Celso e Joy Oct 8, 2021 30 4,9508 0:09:54 223

[Aula 01] Direitos Humanos - Maíra Vida 29 10,433 0:21:35 222

[AQUALTUNE VIVA] — LGPD e Dados da Saúde Jul 20, 2021 29 2,4379 0:05:02 198

[AQUALTUNE VIVA] — Tecnologia e Poder Sep 6, 2021 27 2,5257 0:05:36 274

[AQUALTUNE VIVA] — Os desafios da advocacia 
negra e a LGPD Sep 5, 2021 23 5,333 0:13:54 286

[AQUALTUNE VIVA] É possível programar máquinas 
com objetivos igualitários? Nov 4, 2021 23 1,0567 0:02:45 117

//Twitter 

 
Seguidores - 1046  
Média de  
Impressões - 985 
Média de  
Alcance - 2.400  
Média de click - 10

/Aqualtune Lab

Média mensal  
Pessoas alcançadas - 
2.400 
Contas que  
engajam - 350 
Impressões - 7.500 
Toques no link - 20 

https://twitter.com/AqualtuneLab?s=09
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//Site  

www.aqualtunelab.com.br  
 

O site do Aqualtune Lab é o espaço 
digital para as nossas publicações de 
artigos, para a nossa apresentação e 
presença nas redes. 
 

>>O site Aqualtune Lab aparece como primeiro 
resultado na busca orgânica do Google. De acordo 
com o relatório do Google Analytics, a maioria dos 
usuários hoje acessa o nosso site pela url direta, 
seguida da busca orgânica e, por último, da busca 
em redes sociais.

http://www.aqualtunelab.com.br
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//Premiações 

Pablo Nunes, diretor executivo do 
Aqualtune Lab e coordenador do 
Panóptico, recebeu a menção honrosa 
na categoria Personalidade do Ano na 
Defesa da Proteção de Dados Pessoais.

O Prêmio Artigo 50 do Data Privacy 
Brasil (premioartigo50.dataprivacy.
com.br) tem como objetivo reconhecer 
e premiar pessoas e equipes que 
realizaram iniciativas que contribuam 
para o desenvolvimento e a 
implementação de uma cultura de 
proteção de dados no Brasil.

A premiação contou com 38 inscrições, 
totalizando 115 inscritos. Os vencedores de 
todas as categorias foram revelados na noite 

“Hoje, eu sou coordenador adjunto de uma equipe 
de maioria negra entre coordenadores de pesquisa, 
pesquisadores e equipe de comunicação.”  
Pablo Nunes.

de premiação do Prêmio Artigo 50, que 
ocorreu na quarta-feira (15/12/2021). A 
cerimônia contou com a apresentação 
dos diretores do Data Privacy Brasil e 
com a participação de representantes da 
Comissão Julgadora do prêmio.

Já a Personalidade do Ano na Defesa 
da Proteção de Dados foi a Ministra do 
Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, 
relatora do “caso IBGE”, no qual a 
corte decidiu pelo reconhecimento de 
um direito fundamental autônomo à 
proteção de dados pessoais. 

Nessa categoria, foi ainda entregue 
menção honrosa a Pablo Nunes, diretor 
executivo do AqualtuneLab, coletivo 
jurídico pautado no estudo e elaboração 
de propostas que comportam a 
análise das inter-relações entre Direito, 
Tecnologia e Raça, e coordenador 
adjunto do CESeC – Centro de Estudos 
em Segurança e Cidadania. Pablo 
desenvolve trabalho fundamental nas 
áreas de tecnologia, proteção de dados e 
segurança pública.
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//Eventos 

Evento “Tecnologia no Direito: do lado 
de quem?” Iniciativa do Aqualtune Lab e 
Comissão de Dados da OAB/RJ. Evento 
realizado no canal da OAB/RJ em 13 e 
14 de abril de 2021.
 
O encontro de 2021, foi promovido pelo 
Coletivo Aqualtune Lab em parceria com o 
Grupo de Trabalho da Comissão de Proteção 
de Dados e Privacidade da OABRJ, e  teve 
o objetivo de contribuir para a inclusão da 
temática de uso de tecnologias e seus impactos 
na sociedade brasileira através da atuação das 
profissionais do Direito, Tecnologia e seu uso 
na aplicação da Justiça.

Proteção de dados, discriminação algorítmica e 
inteligência artificial, litigância estratégica frente 
a discriminação algorítmica e direitos humanos 
e redes sociais são os temas abordados no 
segundo seminário realizado pelo Coletivo. 

horas de evento 

>> Participam do evento Luciano 
Bandeira, presidente da OABRJ; Estela 
Aranha, presidente da Comissão de 
Proteção de Dados da OABRJ; Celso 
Oliveira, coordenador da AqualtuneLab; 
Filipe Medon; Paulo Rená; Nina da Hora; 
Lucia Teixeira; Ana Carolina de Lima; 
Daniele Silva, defensora pública do 
Nucora; Marcella de Lourdes; Nathália 
Neris; Maíra Vida; Sheila Carvalho; 
Camila Neves; Thamilla Talarico; Pablo 
Nunes; Estela Aranha; e Arthur Almeida.

 

visualizações
+ 

O evento aconteceu nos dias 13 e 14 de abril de 2021 e foi transmitido pelo 
canal do Youtube da OAB/RJ. 
 
  >> Confira a playlist no site e no nosso canal do Youtube. 
 
  >> O primeiro Seminário promovido pelo Aqualtune Lab “Seminário Proteção 
de dados e os impactos sociais” em parceria com a ELERJ aconteceu em 2020, foi 
transmitido pela TV ALERJ e está publicado no nosso site. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjyWi-mTZFi_ZHHDaELnaMUn-XhsrH91A
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-tv-alerj-26-27-10-2
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-tv-alerj-26-27-10-2
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-tv-alerj-26-27-10-2


3. 
Na mídia
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3. 
Na mídia
//Lives e Presença Digital  

O Aqualtune Lab foi destaque 
em diferentes mídias e teve 
participação em importantes 
eventos da área jurídica. 

TV ALERJ/ Evento 26 e 27 de Outubro de 2021 
TV ALERJ: Seminário Proteção de Dados e os Impactos Sociais

Tilt UOL/ Mídia Online Março de 2021 
Tilt UOL : TDC, maior evento de TI do Brasil, discute como inovar 
para além de códigos

Improvável/ Spotfy Junho de 2021 
Improvável Podcast

Coluna Mônica Bérgamo/ Folha de São Paulo 
Lançamento do Aqualtune Lab

TV ALERJ: Seminário Proteção de Dados e os Impactos Sociais
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-clipping-tilt-uol-23-03-21
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-clipping-tilt-uol-23-03-21
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-improvavel-podcast-11-spotfy
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/clipping-4


26
Aqualtune Lab 
Relatório de Atividades 2021 ●

Núcleo Jornal/ Mídia Setembro de 2021 
Número de processos judiciais envolvendo redes dispara em 2020

Revista Piauí/ Mídia Online 18/09/2020 
Nos erros de reconhecimento facial, um “caso isolado” atrás 
do outro

Batalhas Digitais #19/ Spotfy Novembro de 2021 
#NovembroNegro e Batalhas Digitais quer saber: outra internet é 
possível?

//Lives e Presença Digital  

O Aqualtune Lab foi destaque 
em diferentes mídias e teve 
participação em importantes 
eventos da área jurídica. 

https://aqualtunelab.com.br/na-midia/numero-de-processos-judiciais-envolvendo-redes-dispara-em-2020
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/revista-piaui-nos-erros-de-reconhecimento-facial-um-caso-isolado-atras-do-outro
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/revista-piaui-nos-erros-de-reconhecimento-facial-um-caso-isolado-atras-do-outro
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-podcast-batalhas-digitais-spotfy
https://aqualtunelab.com.br/na-midia/na-midia-podcast-batalhas-digitais-spotfy


4. 
Projeções 2022
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4. 
Projeções  
2022

// Elaborar Plano de Comunicação 2022 
 
- produzir mais conteúdos de referência para publicação no 
site e nas redes; 
 
- incrementar o alcance das redes sociais e acesso ao site 
- criar redes de assessoria de imprensa para divulgar as  
nossas ações; 
 
- promover o debate sobre boas práticas antirracistas no 
ambiente das TICs;

- ser uma organização de referência sobre questões de 
racismo nas TICs;

- Advocacy para equidade racial nas Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TICs)  nos setores público e privado;

Produzir material de denúncia sobre práticas racistas nas TICs.

Aquilombamento Aqualtune Lab: 
- Encontro presencial* AqualtuneLab: Será realizado entre  
13 a 15 de maio de 2022;

- I Congresso Aqualtune Lab 2022 - Novembro 2022 - Bahia*. 
*consideradas as recomendações sanitárias por conta da COVID-19.

//O que vem em 2022 
 
Trabalharemos no ano de 2022 
para amadurecer e potencializar 
as nossas comunicações nas 
redes, bem como fortalecer o 
Coletivo como uma das referências 
nas questões relacionadas ao 
antirracismo no ambiente digital 
na ótica jurídica, de acordo com os 
nossos pilares.

//Pilares 
 
- combate ao racismo na tecnologia 
e no direto por meio da promoção 
do nivelamento do conhecimento 
tecnológico, , do combate a 
desinformação 

- promover a equidade racial 

- promoção do nivelamento do 
conhecimento tecnológico

- divulgação do protagonismo de 
negros e negras na tecnologia

- desvelamento  
do racismo nas questões 
tecnológicas com a vigilância 
e educação dos diretos digitais 
influenciando na formação de 
politicas públicas em conselhos e 
demais órgão governamentais
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Contatos
 
 
Site Aqualtune Lab:
https://aqualtunelab.com.br/

Instagram @aqualtunelab:
www.instagram.com/aqualtunelab

Twitter @aqualtunelab:
https://twitter.com/AqualtuneLab

Facebook @aqualtunelab:
https://www.facebook.com/aqualtunelab/

Youtube: Aqualtune Lab

Emails:  
contato@aqualtunelab.com.br
formacao@aqualtunelab.com.br
aqualtunelab@gmail.com

https://aqualtunelab.com.br/ 
http://www.instagram.com/aqualtunelab 
https://twitter.com/AqualtuneLab
https://www.facebook.com/aqualtunelab/
https://www.youtube.com/channel/UCywyV5K2R_E7OpRys0cpPUA
mailto:contato%40aqualtunelab.com.br?subject=Contato%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
mailto:formacao%40aqualtunelab.com.br%20?subject=Contato%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
mailto:aqualtunelab%40gmail.com?subject=Contato%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202021
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