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

Redes comunitarias - construcao, beneficios e sustentabilidade

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Jeferson Fued Nacif

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Anatel

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Nacif e responsavel pelo Escritorio de Assuntos Internacionais do Brasil Agencia de 
Telecomunicacoes (Anatel), onde ele Coordena as relacoes internacionais da agencia. Ele 
tambem e responsavel pela preparacao de informacoes detalhadas de assuntos externos 
relacionados a questoes de telecomunicacoes ao Conselho de Administracao. Nacif tambem 
representa Brasil no Conselho da UIT.

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

Olisnei Nascimento

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

amazonas

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Associacao dos Provedores de Internet do Amazonas (Apriam)

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Olisnei e presidente da Apriam e tem trabalhado para levar conectividade para areas 
remotas do Amazonas.

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

Laura Tresca

Genero do/a palestrante do terceiro setor

feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Artigo 19

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Mestra em Comunicacao Social e jornalista pela Universidade Metodista de Sao Paulo 
(UMESP). Cientista social pela Universidade de Sao Paulo (USP).Recentemente, foi 
consultora especialista em ambientes digitais e coordenadora de comunicacao da rede Casa 
Brasil do Governo Federal. Atualmente, e oficial do Programa de Liberdade de Expressao da 
Artigo 19

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

Diego J. Vicentin

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

ICTS/Labjor Unicamp; ITA

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

Doutor em Sociologia, Diego Vicentin e pesquisador associado ao Instituto Tecnologico de 
Aeronautica (ITA) e professor colaborador do Programa de Mestrado em Divulgacao 
Cientifica e Cultural (MDCC) do Laboratorio de Estudos Avancados em Jornalismo 
(LABJOR) da UNICAMP.

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

Luca Belli, masculino, Rio de Janeiro, luca.belli@fgv.br, CTS-FGV, academia, confirmado 
Oona Castro, feminino, Rio de Janeiro, oona@nupef.org.br, Instituto Nupef, terceiro setor, 
confirmado Bruno Vianna, masculino, Rio de Janeiro, bruno@pobox.com, Colectivo Nuvem 
Estacao Rural de Arte e Tecnologia, terceiro setor, confirmado

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

A Internet se tornou uma ferramenta essencial para o desenvolvimento economico, social e 
cultural de cada individuo. No entanto, de acordo com a pesquisa TIC Domicilios 2015 do 
CGI.br, somente 58% da populacao com 10 anos ou mais esta conecta de alguma forma, 



apesar do Marco Civil da Internet prever que o ?acesso a internet e essencial ao exercicio 
da cidadania. ? Nesse sentido, 42% da populacao pode ser considerada vitima do dividendo 
digital e incapaz de exercer plenamente a cidadania. A fim de garantir a inclusao e o 
empoderamento desta parte consideravel da populacao brasileira e necessario elaborar 
estrategias de conectividade sustentavel, considerando solucoes alternativas aos modelos 
tradicionais que, evidentemente, tem limites. O workshop pretende debater as redes 
comunitarias como solucao sustentavel a fim de promover a expansao do acesso a Internet. 
Em muitos casos, a criacao de redes comunitarias pode significar a unica acesso a outras 
redes, inclusive a internet. Com o advento da comunicacao digital, novos formatos de redes 
comunitarias foram autorizados e tornaram-se viaveis, mas ainda assim dependem de uma 
serie de condicoes objetivas e procedimentos burocraticos cumpridos para serem colocadas 
em operacao. Apos sua construcao e inicio de funcionamento, entra o desafio da 
sustentabilidade dessas redes: quem vai mante-la? Quais os custos para sua manutencao? 
Quais sao as exigencias e necessidades tecnicas colocadas? Como se da a gestao da 
rede? Neste workshop, pretendemos expor casos relevantes - de diferentes finalidades, 
estruturas tecnicas e organizacionais - que vem se consolidando no Brasil, os desafios 
enfrentados e as solucoes encontradas, tendo em vista a legislacao, as politicas publicas 
existentes e as saidas encontradas por aqueles que tem colocado a mao na massa. O 
objetivo desta mesa redonda sera a definicao de recomendacoes que os policymakers e 
administradores deveriam considerar a fim de facilitar a difusao de redes comunitariasO obje

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

O Marco Civil da Internet preve que o ?acesso a internet e essencial ao exercicio da 
cidadania.? Todavia, 42% da populacao brasileira se encontra desconectada da Internet e, 
portanto, incapaz de exercer plenamente a cidadania. A fim de garantir a inclusao e o 
empoderamento desta parte consideravel da populacao brasileira e necessario elaborar 
estrategias de conectividade sustentavel, considerando solucoes alternativas aos modelos 
tradicionais que, evidentemente, tem limites.O objetivo desta mesa redonda sera a definicao 
de recomendacoes que os policymakers e administradores deveriam considerar a fim de 
facilitar ? ou pelo menos nao entravar ? a difusao de redes comunitarias. Tais 
recomendacoes serao incluidas no relatorio que resumira os avancos produzido pela 
sessao.

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

Cada palestrante tera 8 minutos para apresentar as proprias ideias e as proprias sugestoes. 
A moderadora fiscalizara o respeito do limite de tempo a fim de garantir uma discussao 
dinamica e interativa

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

Serao destinados 30 minutos ao debate com a audiencia presencial. O debate sera relatado 
num ?pad? divulgado nas redes sociais, para que interessados nao presentes possam 
acompanhar. Perguntas poderao ser enviadas por hangout ou ferramenta equivalente.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop



Esperamos avancar no compartilhamento e sistematizacao de experiencias de redes 
comunitarias sustentaveis, bem como na elaboracao de politicas estatais importantes para a 
sustentabilidade das redes. Espera-se tambem que o debate contribua para o avanco das 
reflexoes realizadas na academia e que o acumulo dos pesquisadores contribua para a 
consolidacao das redes

Nome do/a moderador/a

Flavia Lefevre

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

flavialefevre@yahoo.com.br

Organizacao do/a moderador/a

PROTESTE

Mini-biografia do/a moderador/a

Conselheira da PROTESTE (Associacao de Consumidores), membro do conselho consultivo 
da ANATEL, representando consumidor (2006-2009), membro do conselho diretor do 
ILUMINA (Instituto de Desenvolvimento Estrategico do Setor Energetico SP) e membro da 
Diretoria de Infraestrutura em Telecomunicacoes da FIESP. Mestre em Processo Civil pela 
PUC-SP.

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 

Cristiana Gonzalez

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

rio_de_janeiro

Email do/a relator/a

crizalez@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

CTS/FGV

Mini-biografia do/a relator

Doutoranda em Relacoes Internacionais e pesquisadora do CTS-FGV. Foi assessora tecnica 
do Comite Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), IDEC e coordenadora de projetos da 
Associacao para o Progresso das Comunicacoes (APC). Trabalhou no Grupo de Pesquisa 
em Politicas Publicas de Acesso a Informacao da USP.

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


