Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Politica Nacional de Seguranca da Informacao ? um debate necessariamente multisetorial!

Formato do workshop
outro

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
setor_governamental

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
ARTHUR PEREIRA SABBAT

Genero do/a palestrante do setor governamental
MASCULINO

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

DEPARTAMENTO DE SEGURANCA DA INFORMACAO E COMUNICACOES DO
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - GSI/DSIC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
ARTHUR PEREIRA SABBAT e coronel do exercito brasileiro, especialista em seguranca da
informacao e titular do Departamento de Seguranca da Informacao e das Comunicacoes do
Gabinete de Seguranca Institucional (GSI/DSIC)

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
RENATO VASCONCELOS

Genero do/a palestrante do setor empresarial
MASCULINO

Estado do/a palestrante do setor empresarial
pernambuco

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
GR SOLUCOES TELECOM

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Graduado em Rede de computadores, pela FAFICA, Caruaru, especialista em redes de
computadores pela mesma faculdade, empresario do setor de telecomunicacoes e exerce
suas atividades na cidade de Caruaru/PE.

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
THIAGO TAVARES OLIVEIRA

Genero do/a palestrante do terceiro setor
MASCULINO

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
SAFERNET

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Fundador e Presidente da SaferNet Brasil, ONG de referência na proteção e promoção dos
Direitos Humanos na Web. É Bacharel em Direito,Administração e mestre em Gestão e
Desenvolvimento Social pela UFBA, e professor da pós-graduação da Faculdade de Direito
da PUC-BA, onde leciona as disciplinas Direito da Informática, Tecnologia e Sociedade e
Teoria dos Direitos Humanos. À frente da SaferNet Brasil, participou ativamente de
processos nacionais que resultaram em novas leis que são fundamentais para a segurança
e o desenvolvimento sustentável da Internet no país, a exemplo do Marco Civil da Internet
(Lei 12.965/2014) e da atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o
ambiente digital (Lei 11.829/08). Em 2013 recebeu, em nome da SaferNet, o Prêmio
Nacional de Direitos Humanos, outorgado pela Presidência da República. No plano
internacional, participa ativamente, desde 2006, dos principais fóruns de formulação de
políticas digitais, tais como o IGF das Nações Unidas, ICANN, LACIGF, e algumas
conferências e processos no âmbito da UNESCO, UNICEF, ITU e UNODC. A convite da
Universidade de Harvard (EUA), participa desde 2010 do grupo de pesquisas /Youth and
Developing Countries/. Em 2014 foi eleito com o apoio de representantes de 41 países para
presidir a Fundação INHOPE, com sede em Amsterdam/Holanda, e membros em 48 países.
No âmbito do CGI.br é o coordenador da Câmara de Segurança e Direitos e do Programa
/Youth/, que já resultou na capacitação e empoderamento de mais de 200 jovens de 18 a 25
anos no Brasil e na América Latina em temas de Governança da 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
RODRIGO CARDOSO SILVA

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
MASCULINO

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA - PUC/SP

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Rodrigo Silva é Pesquisador nas áreas de Direito Digital, Governança da Internet, Governo
Eletrônico, Voto Digital, Guerra Cibernética e Direitos Humanos. Docente em Ciência
Política, Direito Internacional, Direitos Humanos, Direito Econômico e Gestão de Segurança
da Informação. Mestre em Direito Internacional. É Doutorando pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) no programa de Tecnologias da Inteligência e Design
Digital (TIDD). Pesquisador do Grupo de Trabalho sobre Criptografia e Certificação Digital da
Internet Society - Capítulo Brasil. Consultor em Direito Digital e Segurança da Informação.
Membro do International Law Association (ILA) e Sócio-membro da Internet Society (ISOC) e
ISOC Brasil. Associado do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito
(CONPEDI). Comentarista do Observatório do Marco Civil da Internet (OMCI). Foi aluno da
Escola de Governança da Internet (EGI) pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI) em
2016 e 2017.

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
O WS CONTARA APENAS COM OS QUATRO PALESTRANTES ACIMA DECLINADOS.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O objetivo do workshop e explicitar o teor da proposta POLITICA NACIONAL DE
SEGURANCA DA INFORMACAO, as objecoes e anseios dos demais setores
(empresariado, terceiro setor e academia) em relacao ao problema da seguranca da
informacao no Brasil e constituir lastro para que a versao final do modelo que venha a ser
implantado tenha mais legitimidade em face do publico destinatario dessa importante politica
publica. Neste momento esta sendo debatida com toda a comunidade de seguranca da
informacao, a Politica Nacional de Seguranca da Informacao (PNSI), a partir de proposta do
DSIC que tem circulado para a participacao de atores do Setor de seguranca da informacao
e de seguranca/defesa cibernetica. A estruturacao desse documento que implicara um
projeto legislativo de iniciativa do Poder Executivo e assunto que atinge toda a sociedade e
que nao deve ser discutido apenas entre os setores que praticam ?seguranca da
informacao?, ?seguranca cibernetica?, ?seguranca publica? e ?defesa cibernetica?.
Seguranca da informacao e um conjunto de dominios pervasivos a todos os setores da
sociedade e que precisa refletir os anseios e as perspectivas nao apenas dos que estao
incluidos no mundo digital, mas tambem daqueles que em breve serao incluidos e,
sobretudo, aqueles que sequer tem perspectiva de vir a compor essa imensa comunidade
global.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O tema e intrinsecamente ligado ao problema da governanca da Internet, na medida em que
essa politica e que fundamentara inclusive os investimentos e as decisoes politicas
envolvendo seguranca dos usuarios publicos e privados e o proprio destino das
implementacoes que advirao a partir da integracao das chamadas tecnologias disruptivas. O
projeto em questao endereca inclusive a criacao de uma nova agencia ou instancia
executiva, paralelamente aquelas que estao sendo discutidas tambem para a questao da
protecao de dados pessoais e para a gestao e governanca da Internet, alem daquelas que ja
existem, como e o caso do CGI e da agencia reguladora de telecomunicacoes. Pode ser o
caso inclusive de se pensar em um modelo que sistematize o inter-relacionamento entre
esses macro atores.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
A estrutura do workshop constara de 5 etapas: 1) apresentacao do setor governamental, na
qualidade de formulador da proposta em discussao (20 minutos); 2) apresentacao do setor
empresarial sobre sua visao do projeto proposto (15 minutos); 3) apresentacao do terceiro
setor sobre sua perspectiva (15 minutos); 4) apresentacao da academia sobre seu ponto de
vista (15 minutos); 5) conducao, pelo moderador, de perguntas sobre as falas de cada
apresentador, intercaladas por perguntas concedidas a audiencia por ordem de inscricao (30
minutos)

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
A audiencia sera envolvida com o tema a partir da formulacao de questoes-chave que serao
explicitadas mesmo antes das apresentacoes, pelo moderador: a) que politica de seguranca
da informacao queremos? b) essa politica sera ponderada no tocante ao binomio seguranca
x privacidade do usuario? c) essa politica tera foco mais no governo que na sociedade? d)
essa politica privilegiara o aspecto educacional do uso seguro da Internet e do uso de
dispositivos conectados? e) precisamos de mais uma agencia reguladora? f) Essa agencia
concorrera ou complementara os modelos paralelos de governanca da internet, da protecao
de dados pessoais e das telecomunicacoes?

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O resultado esperado e a ampliacao do espectro de discussao e debate em torno da
proposta Politica Nacional de Seguranca da Informacao, gerando clareza para os setores a
respeito de suas respectivas posicoes sobre o problema e tambem uma proposta de
encaminhamento conjunto multisetorial para o enderecamento de suas perspectivas ao
conhecimento daqueles que ja estao no roadmap da construcao dessa politica.

Nome do/a moderador/a
ULYSSES ALVES DE LEVY MACHADO

Genero do/a moderador/a
MASCULINO

Estado do/a moderador
distrito_federal

Email do/a moderador/a
ulysses.machado@serpro.gov.br

Organizacao do/a moderador/a
SERPRO

Mini-biografia do/a moderador/a

Advogado graduado pela UnB, onde se especializou (pos-lato sensu) em Seguranca da
Informacao. E pos-graduado pela George Washington University, em propriedade intelectual,
e Mestre em propriedade intelectual pela UFPE. Ex-Consultor Juridico (por 15 anos) do
SERPRO, onde exerce, ha seis anos, a funcao de Coordenador Estrategico de Seguranca
da Informacao (CSO).

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
SOFIA TADEU APUZZO

Genero do/a relator/a
FEMININO

Estado do/a relator/a
sp

Email do/a relator/a
sofiamarshall3@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
ACADEMIA

Mini-biografia do/a relator
Sofia Marshallowitz e estudante de Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e
estudante de Ciencia e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Estagia atualmente
com Inovacao e Tecnologia em Servicos Publicos, em especial com inclusao digital,
seguranca de dados e big data. Foi aluna da quarta Escola de Governanca da Internet do
CGI.br, bem como bolsista Youth@BR em 2016 para o Forum

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

