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

Como os Estados devem se preparar para lidar com os desafios da transformacao digital.

Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

paraiba

Setor do/a proponente

setor_governamental

Estado do/a co-proponente

paraiba

Setor do/a co-proponente

setor_governamental

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Lucia Carvalho Pinto de Melo

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

pernambuco

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Secretaria de Estado de Ciencia Tecnologia e Inovacao

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Possui graduacao em Engenharia Quimica pela Universidade Federal de Pernambuco 
(1973), Pos-graduacao no Tecnology and Policy Program do Massachusetts Institute of 
Technology (TPP/MIT, 1987). E Pesquisadora titular da Fundacao Joaquim Nabuco. Foi 
Diretora e Presidenta do Centro de Gestao e Estudos Estrategicos (CGEE). E Secretaria de 
Ciencia e Tecnologia do Estado de Pernambuco.

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

Ricardo Pelegrini

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

IBM e Lider Tematico da MEI

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Vice Presidente de Industrias e Iniciativas Estrategicas na organizacao de mercados 
emergentes da IBM. Lider empresarial da MEI e articulador do projeto Industria 2027.

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

Claudio Gastal

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rs

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

MBC - Movimento Brasil Competitivo

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Possui graduacao em Processamento de Dados pela Universidade Catolica de Pelotas 
(1992), MBA em Planejamento, Orcamento e Gestao Publica pela FGV (2014). Foi Diretor 
Executivo da ONG Parceiros Voluntarios (2010-2011). Foi Secretario Executivo da Camara 
de Politicas de Gestao, Desempenho e Competitividade da Presidencia da Republica (2011-
2015). E Presidente Executivo do MBC.

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

Bruno Campelo de Souza

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

pernambuco

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

UFPE

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

Possui graduacao em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1996), 
doutorado em Psicologia (Psicologia Cognitiva) pela Universidade Federal de Pernambuco 
(2004). E professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente realiza 
pesquisas envolvendo as relacoes das tecnologias digitais com individuos e organizacoes, 
inovacao e empreendedorismo, criminologia e policiamento.

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

Artur Coimbra, Masculino, DF, artur.coimbra@mctic.gov.br, MCTIC, GOV, Sim.

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

A Internet e crucial para inumeros aspectos do desenvolvimento socioeconomico na 
Sociedade do Conhecimento do Seculo XXI, particularmente nas dimensoes de: ? 
Comunicacao: Suas consequencias envolvem a cidadania, transparencia, prestacao de 
contas, direito de opiniao, liberdade de expressao, pesquisa cientifica e todos os niveis e 
ambitos da educacao. ? Relacionamentos: Suas repercussoes abrangem diretamente a 



pesquisa, desenvolvimento e inovacao, gestao publica, advocacia politica, producao 
industrial e comercio. ? Plataformas de Interacao: Abarca a disponibilidade de meios atraves 
dos quais diversas formas de trocas de dados. Isso traz implicacoes para a economia, a 
gestao publica e a sociedade. ? Mudancas Socioculturais: Em termos organizacionais, tem-
se a emergencia de empresas intensivas em informacao e conhecimento, as quais 
apresentam maior desempenho e competitividade. Debater sobre a Governanca da Internet 
e os desafios da transformacao digital em curso tem prioridade sobre literalmente qualquer 
outro na Gestao Publica, uma vez que influencia diretamente todos os demais temas. Para 
que seja formulada e executada uma politica publica abrangente junto aos governos 
estaduais ? propoe-se uma discussao multissetorial que contemple quatro pilares: ? 
Infraestrutura: Aspectos tecnicos e materiais relativos a disponibilidade, acesso e qualidade 
a Rede Mundial de Computadores; ? Universalizacao: Garantia a todos da possibilidade de 
uso da Internet e seus recursos, evitando a exclusao digital; ? Normas: Leis, regulamentos, 
decretos, portarias e diretrizes que venham a estabelecer regras para o uso da Internet que 
respeitem direitos individuais e interesses coletivos na medida certa; ? Educacao e Cultura: 
Promocao dos modos de pensar e agir da Era Digital, incluindo nao apenas a maestria do 
uso de recursos tecnologicos, mas tambem as atitudes e valores relativos a um mundo 
interligado, bem como as habilidades, competencias e formas de raciocinio da Sociedade do 
Conh

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

A discussao sobre politicas publicas abrangentes para lidar com as mudancas alavancadas 
pela transformacao digital sera fundamental para se reduzir as lacunas entre as expectativas 
dos cidadaos e sua relacao com os servicos publicos. Os governos, em especial os 
estaduais que se encontram mais proximos do cidadao, precisam refletir sobre novas formas 
de inclusao produtiva, como simplificar a comunicacao entre as pessoas e incentivar 
servicos inovadores em prol do crescimento economico. Neste contexto, a discussao deve 
seguir alinhada com os rumos da governanca da Internet em vigor no pais (Resolucao 
CGI.br/RES/2009/003/P - Principios para Governanca e Uso da Internet do Brasil) e no 
mundo, de forma a considerar a explicitacao dos diferentes atores envolvidos ? governos, 
setor privado, academia e sociedade civil ? em seus diferentes papeis. E fundamental que 
avancemos nos aspectos de evolucao e uso da Internet sem perder de vista a convergencia 
da expectativa entre os diferentes atore

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

O Workshop sera desenvolvido com a seguinte dinamica: - O moderador apresenta 
inicialmente as motivacoes e expectativas com o tema, o papel a ser desenvolvido por cada 
um dos debatedores e o que se espera gerar como resultado da discussao. Duracao: 5 min - 
Os representante do setor governamental farao uma contextualizacao do tema, com a 
explicitacao de desafios centrais para o debate nos aspectos infraestrutura, normas, 
educacao e cultura e universalizacao. Duracao: 30 min - O representante do setor 
empresarial trara suas consideracoes sobre os desafios apontados. Duracao: 10 min. - O 
representante do setor academico trara suas consideracoes sobre os desafios apontados. 
Duracao: 10 min. - O representante do terceiro setor trara suas consideracoes sobre os 
desafios apontados. Duracao: 10 min. - O moderador abre para as contribuicoes dos 
presentes (ate 5 participacoes). Duracao: 15 min. - O moderador abre as contribuicoes finais 
dos debatedores. Duracao: 10 min. - Relato final.



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

Um texto resumo sobre o tema proposto e os desafios centrais para o debate sera 
disseminado nas redes sociais do CONSECTI, CONFAP e das demais entidades presentes 
no debate. Sera estimulada a contribuicao de participantes remotos, ficando com o relator a 
missao de incluir tais consideracoes no documento final. Os resultados alcancados deverao 
ser disseminados junto aos membros do CONSECTI e CONFAP ? nas respectivas redes e 
nos eventos de interesse. Da mesma forma, espera-se que os demais representantes 
possam encaminhar o relato ao final aos seus pares.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

A realizacao do WS ?Como os Estados devem se preparar para lidar com os desafios da 
transformacao digital? pretende iniciar um debate abrangente no pais, com a participacao de 
varios segmentos da sociedade, tendo como foco os desafios e oportunidades para se atuar 
na proposicao de politicas publicas estaduais inclusivas: (1) a compreensao de mudancas 
oriundas da transformacao digital; (2) os desafios enfrentados com aspectos da 
infraestrutura, normas, educacao e cultura e universalizacao; (3) os atores envolvidos e a 
sua relacao com os avancos esperados pela sociedade; e (4) a relevancia dos principios da 
governanca da Internet para o tema.

Nome do/a moderador/a

Francilene Procopio Garcia

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

paraiba

Email do/a moderador/a

garcia@serhmact.pb.gov.br

Organizacao do/a moderador/a

CONSECTI e SEIRHMACT-PB



Mini-biografia do/a moderador/a

Graduada em Ciencias da Computacao pela UFPB (1987), Doutorado em Engenharia 
Eletrica pela UFPB (1999). Atua como professora/pesquisadora da Universidade Federal de 
Campina Grande desde 1989. Atualmente e Secretaria Executiva de CT&I e cumpre 
mandato como Presidente do CONSECTI. Atua ainda na gestao de programas de CT&I, 
com enfase em planejamento e avaliacao de politicas publicas em CT&I.

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 

Claudio Benedito Silva Furtado

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

paraiba

Email do/a relator/a

claudio@fapesq.rpp.br

Organizacao do/a relator/a

CONFAP e FAPESQ

Mini-biografia do/a relator



Graduado em Fisica pela UFPE (1991), doutorado em Fisica pela UFPE (1999). Professor 
da Universidade Federal da Paraiba. Em janeiro de 2011 assumiu a Presidencia da 
Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado da Paraiba - FAPESQ-PB, onde permanece ate 
o presente momento. Em marco de 2017 foi eleito Vice-presidente do Conselho de 
Fundacoes de Amparo a Pesquisa do Brasil - CONFAP.

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


