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Titulo do workshop

A Neutralidade da Rede no Debate sobre Governanca e Politicas da Internet no Brasil

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

parana

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

parana

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

David Santana e Silva Barreto

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

bahia

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

ANATEL

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Graduado em Engenharia Eletrica, recentemente concluiu o Mestrado Academico em 
Sistemas e Computacao na Faculdade Salvador ? UNIFACS, desenvolvendo pesquisa no 
tema Neutralidade de Rede, especificamente sobre Gerenciamento de Trafego Razoavel. 
Trabalha na Agencia Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL desde 2007 na area de 
fiscalizacao de servicos de telecomunicacoes.

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

Maximiliano Martinhao

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Telebras

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



E atualmente Diretor da Telebras. Antes, foi Secretario da SEPIN do MCTIC. E Engenheiro 
de Telecomunicacoes formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicacoes ? INATEL, de 
Santa Rita do Sapucai ? MG, Mestre em Gerencia de Telecomunicacoes pela Universidade 
de Strathclyde no Reino Unido. Advogado formado no Instituto de Educacao Superior de 
Brasilia ? IESB.

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

Flavia Lefreve Guimaraes

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

CGI

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Tem Bacharelado e Mestrado na PUC-Sao Paulo. E advogada atuante no contencioso civel, 
voltado para as areas do direito civil, publico e do consumidor. Atua como socia na Lescher 
Lefevre Advogados Associados. E consultora juridica e membro do conselho consultivo da 
PROTESTE. E representante do Terceiro Setor no CGI-br.

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 da comunidade cientifica e tecnologica

Ligia Setenareski

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

parana

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidade Federal do Parana (UFPR)

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

Esta concluindo o doutorado em Neutralidade da Rede no Programa de Pos- Graduacao em 
Ciencia da Computacao da UFPR. Possui graduacao em Biblioteconomia (1984), 
Especializacao em Administracao Universitaria (1997) e Mestrado em Pol??ticas Publicas 
(2013) pela UFPR.

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

Em definicao.

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

Desde 2002 temos presenciado um longo e controverso debate mundial sobre a 
Neutralidade da Rede, tema que envolve aspectos politicos, legais, economicos, sociais, 
eticos, tecnicos e de competitividade e inovacao . A Neutralidade da Rede refere-se a 
Internet aberta, na qual os usuarios podem transitar de acordo com a sua liberdade de 
escolha. E consenso que a Neutralidade da Rede significa que todo o trafego na Internet 
deve ser ofertado sem discriminacao, na origem ou no destino, no conteudo, servico ou 



aplicativo. Na mesma senda encontra-se o problema da violacao ou da quebra da 
Neutralidade da Rede. Em tracos largos, pode-se afirmar que ao longo deste tempo em que 
perdura o debate, governos de varios paises ao redor do globo tem procurado estabelecer 
Leis, diretrizes, regras ou principios para regular a materia e garantir a oferta de acesso a 
uma rede neutra para os usuarios. E, pode-se afirmar tambem, que ao longo deste tempo os 
Provedores de Acesso a Internet (ISPs) tem apresentado as mais diversas formas de violar 
a Neutralidade da Rede. Conforme crescem a quantidade de usuarios e os servicos 
oferecidos na Internet, os impactos das praticas de discriminacao do trafego, que violam a 
Neutralidade da Rede se tornam mais significativos. Um ISP pode bloquear ou degradar 
conteudos que demandem alto desempenho da rede como alternativas ao investimento em 
melhorias de infraestrutura ou em solucoes nao discriminatorias. Alem do aumento da 
demanda, ISPs podem efetuar diferenciacao de trafego por interesses comerciais, 
priorizando seus proprios servicos em detrimento dos servicos concorrentes. Embora a 
Neutralidade da Rede no Brasil tenha sido regulada pela Lei Ordinaria 12.965 de 2014 e 
regulamentada pelo Decreto 8.771 de 2016, na pratica, percebe-se uma lacuna entre o 
disposto na legislacao pertinente e a aplicacao efetiva da Neutralidade da Rede. E neste 
contexto que se insere o Workshop aqui proposto.

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

* Apresentar os principais conceitos e principios da neutralidade da rede * Apresentar um 
panomara mundial atualizado da regulacao em torno da neutralidade da rede * Discutir as 
lacunas e desafios para a efetiva aplicacao da neutralidade da rede no Brasil * Debater 
sobre diversos pontos de vista (academico, governamental, terceiro setor, empresarial) a 
neutralidade da rede

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

* Os representantes do setor academico iniciam o workshop apresentando os conceitos 
basicos de neutralidade da rede e o panorama mundial do debate e da regulacao, de forma 
que todos os participantes tenham uma solida base para a discussao que vira; (20 minutos) * 
Os representantes do 3o setor, governo e meio empresarial terao entao 10 minutos cada um 
para apresentar o tema sob sua perspectiva; (30 minutos) * Em seguida o moderador 
levantara temas para provocar manifestacoes dos representantes dos 4 setores (20 minutos) 
* Ao final, o publico sera convidado a participar do debate formulando perguntas dirigidas 
aos representantes (20 minutos)

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

Em primeiro lugar, vai ser feita uma apresentacao clara e objetiva para toda a audiencia ter 
uma solida base sobre o tema. Apos as apresentacoes dos representantes, a audiencia sera 
convidada a se manifestar, com perguntas e opinioes. Estaremos abertos a participacao 
remota, por exemplo com streaming em tempo real do workshop bem como o recebimento 
de feedback.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop



* Aprofundar o debate da neutralidade da rede no contexto da realidade brasileira. * Discutir 
desafios e questoes essencias do debate da neutralidade, com foco em contribuir de 
maneira concreta para a governanca e a definicao de politicas para a Internet no Brasil.

Nome do/a moderador/a

Elias Procopio Duarte Junior

Genero do/a moderador/a

Masculino

Estado do/a moderador

parana

Email do/a moderador/a

elias@inf.ufpr.br

Organizacao do/a moderador/a

Universidade Federal do Parana (UFPR)

Mini-biografia do/a moderador/a

Professor Titular do Departamento de Informatica da Universidade Federal do Parana 
(UFPR), onde e l??der do Laboratorio de Redes e Sistemas Distribu??dos (LaRSis). O Prof. 
Elias ja publicou mais de 180 artigos revisados por pares, participou do comite de programa 
de 150 congressos da area e organizou 18 eventos, entre workshops e simposios.

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 



Luis Carlos Erpen de Bona

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

parana

Email do/a relator/a

bona@inf.ufpr.br

Organizacao do/a relator/a

Universidade Federal do Parana (UFPR)

Mini-biografia do/a relator

Professor na Universidade Federal do Parana, Curitiba, onde e membro do Laboratorio de 
Redes e Sistemas Distribu??dos (LaRSis) e do Centro de Computacao Cient??fica e 
Software Livre (C3SL). Ele obteve seu t??tulo de doutor na Universidade Tec- nologica 
Federal do Parana em 2006 e em 2013 realizou pos-doutorado no Barcelona 
Supercomputing Center (BSC). E pesquisador do CNPq.

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


