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visão
Para militantes, ativistas e pessoas que apoiam causas no mundo inteiro,
que tem grande diﬁculdade de se informar sobre a visão dos movimentos no meio de redes
sociais privadas que censuram e se aproveitam dos seus dados para lucro e vigilância, em
meio a fake news e informação de baixa qualidade,
a Plataforma FSM é um novo tipo de ferramenta de colaboração e comunicação capaz de
trazer informações e interações de alta qualidade, com conteúdos curados por editores
alinhados com o FSM e por meio de um algoritmo que não visa lucro, mas sim entregar a
informação mais relevante sobre movimentos, opiniões, militância dentro de comunidades
ativistas.
Diferente de redes sociais tradicionais, a Plataforma FSM oferece conteúdo de alta qualidade,
curado por editorias temáticas e por um algoritmo que aprende com as preferências dos
usuários, usando uma Linha do Tempo personalizada que permite focar em datas e temas
dos interesses dos usuários. A plataforma social não é voltada para perﬁs individuais nem
registro de amigos, mas sim para a contribuição de grupos (Círculos), que produzem
conteúdos como textos, debates, eventos dando suporte a voz e áudio, com o foco em fazer
circular rapidamente debates e fóruns mais relevantes sobre assuntos locais ou globais.
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objetivos principais
rede
Organizar, editar e disponibilizar debates e conteúdos relevantes do
ativismo global

conteúdo
Oferecer conteúdos aos usuários com base no seu perﬁl de acesso e
preferências

base
Servir de base de operação para movimentos ativistas (Círculos)
espalhados pelo mundo

fórum
Funcionar como uma versão "online" e permanente dos fóruns de debate do
FSM
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público alvo
Militantes e ativistas que estejam ou não vinculados ao FSM
Pessoas que apoiam causas ou que desejam começar
movimentos ativistas
Pessoas que buscam um canal mais confiável e menos
enviesado para buscar informações e notícias sobre
acontecimentos no mundo
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funcionalidades
Home do Planeta: noticiário com curadoria manual e automática

(assistida por um algoritmo de inteligência artificial) com conteúdos
audiovisuais de alta qualidade nas áreas de interesse do FSM, onde
os usuários podem comentar, grifar e salvar os conteúdos que
consideram mais relevantes.

Círculos de Ação: espaço para grupos de ativistas que atuam nas

áreas temáticas de interesse do FSM, onde o grupo pode fazer
publicações independentes de textos, imagens, áudios, debates e
eventos, que podem eventualmente ser selecionadas para alimentar
a Home do Planeta.
Linha do Tempo: ferramenta personalizada que permite aos usuários
ter controle total da frequência, tipo e formato dos conteúdos que
deseja ver, podendo dar "Zoom" em faixas de tempo, olhando com
detalhes o que foi publicado num dia, ou vendo um resumo da
semana, ou do mês, com os conteúdos mais relevantes apenas.
Calendário de Eventos: resumindo de forma simples os eventos de
interesse do usuário, permitindo gerenciamento completo de eventos
dos Círculos de Ação até mesmo com limite de vagas e confirmação
de participação
Inteligência Artificial: contando com um algoritmo que aprende com
os gostos dos usuários e sugere conteúdos, Círculos e Eventos com
base nos interesses de pesquisas, leituras e participação
Editor de Áudio: permitindo recortar, inserir efeitos, música de fundo
e outros recursos para que os Círculos de Ação possam se expressar
de forma mais natural, incluindo comunidades indígenas e
periféricas, dando acessibilidade, com a possibilidade de reconhecer
e converter automaticamente para texto.
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tecnologia
para aumentar impacto no universo digital
Diferencial: Existem várias plataformas de organizar ações,
petições, ou votações. Não é o objetivo deste projeto. Essa é
uma plataforma completa que organiza debates e ações em
torno de círculos permanentes, locais e globais. Também é uma
produtora e curadora de conteúdos de relevância para cada
círculo.
Inteligência Artificial: usando o que há de mais moderno em
termos de inteligência artificial com a finalidade de melhorar a
experiência do usuário e oferecer conteúdos relevantes e
filtrados para o perfil individual, aprimorando as massas de
dados produzidas.
Holochain: tecnologia open source criptográfica de última
geração, que permite segurança, validação, alta performance e
rastreabilidade máxima dos dados, sem depender de bancos de
dados centralizados.
Hospedagem distribuída: para garantir a segurança, resiliência
e inviolabilidade dos dados dos usuários, a hospedagem será
feita de forma distribuída num sistema de nuvem apartado
oferecendo privacidade máxima e otimização de custos.
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equipe
Com possibilidade de trabalho remoto ou em espaço de coworking.

Coordenador geral (1)
Tecnologia
Líder de TI (1)
Desenvolvedor fullstack (1)
Desenvolvedor backend (1)
Especialista em I. Artificial (1)
Desenvolvedor multimídia(1)
Designer de Interface UX (1)

Conteúdo
Editor executivo (1)
Editor de home (1)
Editor de rede / produtor (1)
Editor de editorias (3)
Editor multimidia (3)
Designer gráfico (2)
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