Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Educacao e Governanca da Internet: Um desafio atual para o ensino das futuras geracoes

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Sergio Antonio Garcia Alves Junior

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacao

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Mestre em Direito & Tecnologia pela Universidade da California - Berkeley, mestre em
Regulacao e graduado em Direito pela Universidade de Brasilia. E servidor publico da
carreira de Especialistas em Regulacao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes (Anatel),
foi Advisor na Casa Civil da Presidencia da Republica. Atualmente e Coordenador-Geral de
Digital Ecosystems no MCTI e professor do IDP.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Gilton Carvalho

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
goias

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
VIVO

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Graduado em Processamento de Dados pela Faculdade Objetivo (1997), tem Especializacao
em Gestao em Telecomunicacoes pela Universidade Catolica de Goias (2006). Tambem tem
formacao como Tecnico em Eletrotecnica pela Escola Tecnica Federal de Goias ? ETFGO
(1978). Atualmente trabalha na Vivo, Regional GO, realizando atividades de projeto e
otimizacao de RF nas Redes CDMA e GSM.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Janara Kalline Leal Lopes de Sousa

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Escola de App

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Jornalista (2000) e mestre em Comunicacao (2003), pela Universidade de Brasilia (UnB).
Fez Doutorado em Sociologia (2009), na linha de pesquisa Educacao, Ciencia e Tecnologia,
tambem pela UnB, e, em 2008, fez estagio de doutoramento na Universitat de Barcelona,
em Barcelona, na Espanha. Atualmente, e professora-adjunta do curso de Comunicacao
Organizacional e da pos-graduacao da UnB em Internet.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Marcio Nunes Iorio Aranha Oliveira

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Universidade de Brasilia - Nucleo de Direito Setorial e Regulatorio

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Professor de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade de Direito da UnB. Diretor
do Centro de Politicas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicacoes da UnB e do
Nucleo de Direito Setorial e Regulatorio, presidente da Revista de Direito Setorial e
Regulatorio e da Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes. Vice-presidente da
CPR/LATAM e participe internacional da ARNIC/USC.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Os objetivos do Workshop: "Educacao e Governanca da Internet: Um desafio atual para o
ensino das futuras geracoes" sao, atraves do debate, da discussao e da apresentacao de
argumentos, desenvolver e idealizar novos formatos de educacao social voltados as
multiplas geracoes, para que o setor social obtenha conhecimento pratico na divulgacao de
informacao e participacao nas decisoes que envolvem a Governanca da Internet. Atraves de
uma banca qualificada em experiencia educacional, os conteudos (topicos) discutidos serao:
insercao da Governanca da Internet na educacao secundarista, o papel do jovem nas
decisoes que envolvem o ciberespaco, desafios da juventude frente ao Marco Civil da
Internet e a participacao da juventude em decisoes regulatorias da Internet no Brasil.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

A imersao da sociedade na internet e evidente. Areas como economia, politica e sociedade
sao amplamente discutidas e implementadas em varios dominios da web, e a educacao nao
e diferente. O conhecimento sobre a regulamentacao ainda e restrito, principalmente entre
os jovens, que nao possuem grande acesso devido ao desconhecimento da populacao mais
velha no repasse das informacoes. Assim, e necessario expandir as discussoes que
envolvem os principais foruns e organismos entre a populacao mais nova, que serao
diretamente impactadas sobre o que e decidido no presente, sendo de extrema importancia
a consideracao da opiniao dessa geracao para decisoes sobre a Governanca da Internet e a
qualificacao dos adultos para difundir o conhecimento em todos os espacos, tornando
fundamental a compreensao da sociedade civil sobre essas questoes e de grande
importancia porque promove a conscientizacao dos cidadaos para acompanhar as questoes
que moldam a internet.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O Workshop sera estruturado da seguinte forma: o primeiro topico a ser discutido na mesa
redonda havera uma pergunta norteadora, que levara os componentes da mesa a discutirem
e necessariamente produzirem uma ideia para a solucao do topico em 20 minutos. O
segundo topico havera a participacao do publico, em que uma pessoa da audiencia propora
uma questao a ser discutida dentro do ambito do tema, que durara 20 minutos. Em seguida,
havera o terceiro topico, que atraves de uma abordagem juridica pela qualificacao dos
componentes, propora uma solucao em 15 minutos, e em 5 minutos a audiencia decidira por
voto visual se a solucao e correta ou nao do ponto de vista civico, durando no total 20
minutos. O ultimo e quarto topico sera debatido entre os integrantes do painel que, por meio
da problematizacao da questao, irao direcionar o desafio para a audiencia, que solucionara
em 30 minutos.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Como descrito na estruturacao, o ponto principal do Workshop se dara pela problematizacao
e a solucao dos quatro topicos propostos, o que levara a participacao constante da
audiencia nas decisoes e no debate a respeito da difusao da educacao da Governanca da
Internet entre os jovens. Atraves de consultas ao chat da transmissao, os problemas e
solucoes dos topicos serao selecionados tambem pelo meio digital, o que gerara a inclusao
tanto do ambiente fisico quanto do virtual. O painel promovera a "#InternetJovem" e
"#GovernancaDaJuventude", e atraves dessas, serao coletados pontos de vistas em
relacoes aos temas que serao comentados dentro da mesa redonda.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

O Workshop pretende desenvolver a consciencia social, tanto da sociedade usuaria da
Internet, quanto dos players, fortalecendo a sensibilidade da inclusao da opiniao da
juventude nas decisoes regulatorias e morais. Alem disso, o mesmo pretende levantar
questoes pertinentes em relacao a educacao de um conteudo que e recente e pouco
difundido no meio jovem. Ao final do Workshop, espera-se um maior conhecimento de acoes
necessarias para a mitigacao da deficiencia informacional e possibilidades de acoes futuras
que envolvam a educacao e a juventude.

Nome do/a moderador/a
Victoria Guedes Puchalski

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
distrito_federal

Email do/a moderador/a
vitchaguedes@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
Universidade de Brasilia

Mini-biografia do/a moderador/a
Bacharelanda em Relacoes Internacionais pela UnB. Participou de mais de 15 simulacoes
das Nacoes Unidas (ONU), sendo agraciada diversas vezes com mencao honrosa. Digiriu o
primeiro comite da Uniao Internacional de Telecomunicacoes ja realizado no Brasil com o
tema: Governanca da Internet: a politica internacional cibernetica e suas consequencias. Foi
moderadora do Workshop da UIT em Brasilia.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a
Janara Kalline Leal Lopes de Sousa

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
janara.sousa@unb.br

Organizacao do/a relator/a
Escola de App

Mini-biografia do/a relator
Jornalista (2000) e mestre em Comunicacao (2003), pela Universidade de Brasilia (UnB).
Fez Doutorado em Sociologia (2009), na linha de pesquisa Educacao, Ciencia e Tecnologia,
tambem pela UnB, e, em 2008, fez estagio de doutoramento na Universitat de Barcelona,
em Barcelona, na Espanha. Atualmente, e professora-adjunta do curso de Comunicacao
Organizacional e da pos-graduacao da UnB em Internet.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

