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Daniel Fink e ICANN Global Stakeholder Engagement na ICANN e e baseado em Sao 
Paulo, Brasil. Atuou como Chefe de Ciencia e Tecnologia para a Embaixada do Brasil em 
Seul e e doutorado em Ciencias da Gestao pelo Instituto Superior de Ciencia e Tecnologia 
da Coreia (KAIST). Anteriormente de ingressar na ICANN, Daniel era o Diretor Executivo do 
secretariado da Netmundial.
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Mestranda em Ciencia Politica na Universidade de Brasilia (UnB), colaboradora da Coding 
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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

O objetivo principal do Workshop e promover uma discussao sobre os possiveis modelos de 
governanca dos Country Code Top-Level Domains (ccTLD) a partir de um panorama geral a 
respeito dos diferentes modelos adotados na America Latina e especialmente no .BR. 
Mediante a apresentacao das boas praticas dos diferentes modelos de gestao da regiao, 
pretende-se a promocao de um debate sobre o modelo de governanca do ccTLD brasileiro, 
o .BR, a luz das mudancas pretendidas pelo poder legislativo que visam a transferencia da 
gestao para o Governo. Apos uma exposicao breve e inicial a respeito dos modelos de 
governanca adotados pelos diferentes ccTLDs na regiao - especificamente, o .AR e o .CO, o 
debate sera fomentado por meio da proposicao de perguntas aos stakeholders participantes 
e a audiencia. Cada pergunta, focada em um setor, correspondera a uma rodada do debate, 
e as respostas serao colhidas de cada stakeholder representado e ainda da plateia: - Como 



podemos pensar a popularizacao e expansao dos nomes de dominio em territorio nacional? 
E do .BR, especificamente? - Qual a funcao de um ccTLD? Todos os ccTLDs possuem a 
mesma funcao? O .BR tem desempenhado essa possivel funcao? - Como expandir a 
participacao na gestao do ccTLD? Quais ferramentas podem ser utilizadas para aumentar o 
controle social sobre o .BR?

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

Os nomes dominios tambem deparam-se com outras funcionalidades nao previstas no 
momento de seu desenvolvimento. Essas mudancas carregam implicacoes praticas e 
promovem debates sobre o modelo de governanca sobre os ccTLDs. Ante as tentativas de 
revisao das funcoes do Comite Gestor da Internet (CGI) no Brasil,, propomos revisitar a 
discussao sobre o modelo de governanca da internet no Brasil, em comparacao com 
experiencias de paises vizinhos na America do Sul, sobre como realizam a gestao de seus 
ccTLDs e como podemos aprender com as boas praticas regionais, de forma a ampliar as 
perspectivas presentes nos debates. De igual forma, importante compreender os modelos 
dos demais paises para identificar caminhos que o Brasil potencialmente nao quer seguir, 
sobretudo dado o atual momento de consulta publica pelo qual passa o Comite. Assim, o 
debate proposto vem apresentar brevemente alguns modelos de governanca para qualificar 
as discussoes e avancar nas propostas para o CGI.br.

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

O debate sera desenvolvido a partir da exposicao dos tres questionamentos ja expostos na 
descricao do workshop, acerca do que deve orientar a discussao em torno do modelo de 
governanca de um country code Top-Level Domain (ccTLD), antecedidos por uma breve 
explanacao de modelos de governanca adotados por ccTLDs da regiao (.AR e .CO). Sendo 
assim, o debate sera dividido em tres blocos, onde cada bloco sera destinado a discussao 
engendrada pelo questionamento. Cada palestrante, apos a apresentacao da pergunta pela 
Coordenacao da Mesa, tera 03 (tres) minutos para discorrer sobre uma resposta ao 
problema apresentado. Apos a resposta dos palestrantes convidados, a moderacao 
oferecera a oportunidade a participantes que estejam presentes na audiencia de 
responderem a questao, com igual tempo de fala. Espera-se que ao menos duas e no 
maximo quatro participacoes da plateia, respondendo aos questionamentos e as falas dos 
stakeholders convidados, sejam colhidas. Em cada bloco de discussao, orie

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

Em cada bloco de discussao, orientado pelo questionamento, apos a arguicao de cada 
palestrante, a Coordenacao da Mesa abrira o microfone para a intervencao de ate 04 
integrantes da plateia - respeitando a paridade de genero dentre os participantes - que 
desejem arguir uma resposta ao questionamento do referido bloco. Assim como os 
palestrantes, cada integrante da plateia tera 03 (tres) minutos para expor sua arguicao. 
Espera-se que os participantes da plateia nao se restrinjam a fazer perguntas aos 
?palestrantes?, mas tecam comentarios sobre a pergunta e sobre e as demais respostas. A 
participacao tambem sera aberta para a plateia remota, por meio de comentarios escritos e 
vinculados a hashtag #cctldgovernance que serao lidos pela Coordenacao da Mesa em 
revezamento com as intervencoes dos integrantes da plateia presencial.



Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Pretende-se, atraves do workshop, alcancar tres objetivos: - promover uma reflexao acerca 
do modelo de Governanca do .br e a importancia dele para a regiao; - aumentar o 
conhecimento local sobre modelos de governanca de ccTLDs da America Latina; - indicar 
coletivamente como o modelo brasileiro pode aprender com boas praticas dos outros 
ccTLDs; Para tanto, o workshop prezara pela interacao entre os painelistas indicados e a 
plateia, tambem objetivando promover debates realmente participativos no Forum da Internet 
no Brasil.
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Bacharel em Direito pelo Centro Universitario de Brasilia, pesquisadora no Laboratorio de 
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(SIG Youth) e e atual co-coordenadora do Internet Governance Caucus.
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Doutorando em Ciencia Politica pela Universidade de Brasilia (UnB), mestre em Ciencia 
Politica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e bacharel em Rel. 
Internacionais pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Pesquisador na area de 
economia politica internacional da governanca da internet e bolsista CAPES/BRASIL.
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