
Chamada de Propostas para o VII Forum da 
Internet no Brasil
Titulo do workshop

"Realidade da Exclusao Digital no Brasil " Comunidades Rurais, Urbanas e Povos 
Tradicionais

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

rs

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

pernambuco

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO

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

Indicado em marco de 2013 Engenheiro de Telecomunicacoes pelo Instituto Nacional de 
Telecomunicacoes (Inatel) de Santa Rita do Sapucai (MG), mestre em Gerencia de 
Telecomunicacoes pela Universidade de Strathclyde, no Reino Unido e advogado formado 
no Instituto de Educacao Superior de Brasilia (Iesb). Desde 2005 e titular de cargo efetivo de 
Especialista em Regulacao de Servicos Publicos.

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?

nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial

HENRIQUE FAULHABER BARBOSA

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Calandra Solucoes

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Matematico pela Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com Mestrado 
em Engenharia de Sistemas pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ), quando passou a 
atuar no setor de informatica e telecomunicacoes. Atualmente, e diretor da empresa 
Calandra Solucoes , diretor do TI Rio (Sindicato de Empresas de Informatica do RJ) , e 
membro do Conselho Nacional de Politica Cultural.

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?

nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Percival Henriques de Souza Neto

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

paraiba

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Associacao Nacional para Inclusao Digital - ANID

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Fisico e bacharel em Direito, foi diretor tecnico do Inmetro/Imeq na Paraiba e e especialista 
em gestao publica. Atualmente, exerce a presidencia da Associacao Nacional para Inclusao 
Digital - ANID.

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

MARCOS DANTAS LOUREIRO

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Relacoes Institucionais do Cap. Brasil da Uniao Latino-Americana de Economia Politica da 
formacao, Comunicacao e Cultura.

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Professor Titular da Escola de Comunicacao da UFRJ onde e membro do Programa de Pos 
Graduacao e prof. colaborador do Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Informacao 
do IBICT/MCT. Doutor em Engenharia de Producao pela COPPE-UFRJ, ja exerceu as 
funcoes de Sec. de Educacao a Distancia do MEC, Sec. de Planejamento e Orcamento do 
Ministerio das Comunicacoes. Foi representante do Poder Executivo.

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?

nao

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Sim, Maria Luiza Rodrigues Viana ( Malu Viana) , Lafaete Pankararu , Jessica Vanessa , 
Ricardo Ruiz

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

Com o Tema Central da Mesa Redonda: "Realidade da Exclusao Digital no Brasil " 
Comunidades Rurais, Urbanas e Povos Tradicionais, os palestrantes e convidados a fazer 
parte do workshop tem o objetivo de forma dinamica e conjuntural abordar a com o publico 



presente qual a situacao e a realidade das comunidades rurais , urbanas e povos 
tradicionais em ambito nacional e internacional. O objetivo e de fato e informar e formar uma 
ampla Rede de agentes mobilizadores de inclusao digital no Brasil e no Mundo.

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

Nossa justificativa e estamos nos espacos de luta pela internet no brasil a muitos anos e 
percebemos que estamos em plena pauta Internet e Cidades Inteligentes, mas para quem ? 
E esse assunto envolve diversos setores da sociedade , mas queremos a presenca das 
comunidades excluidas social e digitalmente nestes espaco , que ainda nao fazem parte 
deste processo no centro das discussoes onde esta a inclusao e a participacao destes 
representantes? e neste sentido que entendemos o valor e a importancia desta nossa 
proposta e por isso justificamos este workshop como forma de inclusao social para ampliar 
representatividade e reinvidicar a participacao no centro das discussoes do Forum da 
internet neste ano de 2017.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

A estrutura e inovadora !! Pois a mesa redonda inclui uma abertura e um encerramento com 
a mistica sociopolitico cultural com a devidas representatividades das comunidades rurais 
urbanas e povos tradicionais respeitando a equidade de genero, etnia e juventude e classe 
social, lembrando a importancia da representatividade da composicao da mesa 
contemplando as mulheres e jovens negras , homens negros que participam da pauta em 
ambito local, nacional e internacional nas discussoes em prol da internet para comunidades 
remotas , vulneraveis e exclusas social e digitalmente.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

Envolveremos redes sociais , midialivrisitas comunitarios e alternativos , movimentos sociais 
, entidades e organizacoes de base que atuam em prol da inclusao digital em suas 
comunidades unindo projetos e acoes estruturadas em ambito nacional com uma rede de 
transmissao ao vivo para ampliar e fortalecer a rede de agentes e mobilizadores de inclusao 
atraves da Internet e pela inclusao digital de fato para todos os setores da sociedade.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Pretendemos ampliar o debate , expandir e garantir o acesso de informacoes referentes ao 
que acontece em torno do acesso a internet no Brasil e seus desdobramentos

Nome do/a moderador/a

Malu Viana



Genero do/a moderador/a

Feminino , Mulher , Negra e Agente de Inclusao Dig

Estado do/a moderador

rs

Email do/a moderador/a

malu.viana01@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

FEEGJ/FG

Mini-biografia do/a moderador/a

Produtora, Radialista , Estudante de Jornalismo, Ativista Politica e Social. E nascida no Sul 
do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul na capital de Porto Alegre mas hoje esta 
morando em Sao Paulo, reconhecida por atuar, desenvolver e participar de Projetos para 
visibilizar Acoes Culturais, Sociais, Politicas junto ao Movimento Hip Hop no Rio Grande do 
sul e em Ambito Nacional e Internacional.

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 

Percival Henriques de Souza Neto

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a



paraiba

Email do/a relator/a

percivalhenriques@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

ANID

Mini-biografia do/a relator

Fisico e bacharel em Direito, foi diretor tecnico do Inmetro/Imeq na Paraiba e e especialista 
em gestao publica. Atualmente, exerce a presidencia da Associacao Nacional para Inclusao 
Digital - ANID.

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


