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

#IGFem #IGFMulheres e #IGFLGBTQI no Forum Brasileiro de Internet: Espacos para 
discussoes de temas de genero em foruns de governanca da internet

Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

ceara

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

paraiba

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Luana Borges

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

SEPIN/MCTIC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Luana Borges e coordenadora-Geral de Assuntos Ciberneticos no DETIC/SEPIN do 
Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes e Especialista em Regulacao 
de Telecomunicacoes da Agencia Nacional de Telecomunicacoes. Aluna da 1a turma da 
EGI.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?

sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Ana Amelia Menna Barreto

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Direito Pontocom

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Advogada de Direito e Tecnologia e Direito Empresarial, presidenta da Comissao de Direito 
e Tecnologia da Informacao da OAB/RJ, membra da Comunidade Latino Americana de 
Derecho Informatico. Aluna da 1a turma da EGI.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?

sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Gustavo Paiva

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rn

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

UFRN

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Fundador e Administrador do Grupo de Estudos de Direito da Internet/UFRN, estudante de 
Direito. Membro do NCUC ICANN e Youth Observatory.

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



Bruna Martins dos Santos

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Laboratorio de Politicas Publicas e Internet da Universidade de Brasilia (LAPIN/UNB)

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

Bacharel em Direito pelo Centro Universitario de Brasilia, com especializacao em 
Governanca da Internet. Colaboradora do Observatorio da Internet no Brasil (OIB.br). Alem 
disso atua como pesquisadora no Laboratorio de Politicas Publicas e Internet da 
Universidade de Brasilia (LAPIN/UNB), faz parte do Observatorio da Juventude (SIG Youth) 
e e atual co-coordenadora do Internet Governance Caucus.

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

Cristiane J. Felinto, Feminino, Paraiba, Instituto de Previdencia Municipal de Cabedelo - PB, 
Governo Nathalia Sautchuk Patricio, Feminino, Sao Paulo, Nic.br, Comunidade Cientifica, 
Confirmada Sandra Friedman, Feminino, Recife- PE, sfsprivazilla@gmail.com, IP.rec, 
Terceiro setor, Confirmada (Palestrante remota) Nathalia Foditsch, Feminino, 
foditsch@gmail.com, Consultora da area de politicas de telecomunicacoes e 
regulamentacao, Foditsch & Associados - Washington, EUA, Setor Empresarial, Confirmada 
(Palestrante remota) Angelica Contreras, Feminino, Mexico, contrerasangelica9@gmail.com, 
IGFem Mexico, Quintessencia e Gender IT, Terceiro Setor, confirmada Maria Camila Lijo, 
Feminino, Paraiba, camila.lijo@gmail.com, IFPB/IEEE Young Professionals, Comunidade 
Cientifica, confirmada



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

O #IGFem #MujeresIGF #WomenIGF trata-se de uma reuniao de mulheres e interessados 
em questoes de genero nos IGFs - Foruns de Governanca da Internet. Em 2017, sera tema 
de um evento de dia zero do IGF Global (1o dia). Tambem foi tema de reuniao no LACIGF e 
em universidades do Mexico. Nas reunioes LACNIC e LACNOG, a comunidade IT Women 
reune integrantes do evento. No IGF2015, workshops reuniram integrantes do evento e a 
Universidade de Guadalajara realizou um evento previo com a UN Women. O #IGFem 
devera ser um IGF tematico de genero, assim como existe o Youth IGF para juventude. O 
objetivo principal e reunir as mulheres e LGBTQI que participam de varios espacos do IGF 
(NRIs, intersessionais, etc.) para trocar conhecimento, criar redes de contatos e projetos de 
colaboracao para fortalecer o IGF. Objetivos especificos: -Criar um espaco oficial na agenda 
para as mulheres e LGBTQI atendendo a premissa de inclusao do IGF no Forum. - Permitir 
a troca de conhecimentos, informacoes e experiencias sobre a natureza do Forum e por que 
e importante para questoes de genero. - Ser um espaco de rede de contatos, onde se 
conhecerao integrantes de grupos online no Whatsapp e Telegram sobre o mesmo tema. -
Proporcionar informacoes sobre as atividades, projetos e investigacoes sobre questoes de 
genero nos multiplos espacos do Forum.

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

Este evento e a continuacao de outras sessoes em NRIs e trabalhos entre periodos de 
sessoes relacionados a debates sobre questoes de genero. Tambem apresentara muitas 
outras comunidades de mulheres e LGBTQI em espacos relacionados a governanca da 
internet, como LACNIC, RIPE etc. A memoria destes eventos esta sendo construida e sera 
fundamental para entender o papel das questoes de genero em governanca da internet. 
Alguns eventos que ja aconteceram: Evento em LACIGF10: http://bit.ly/igfemlacigf Evento na 
Primeira IGFem Mexico 2016 https://goo.gl/DWc9DJ Evento em FemHackParty, IGF 2016 
https://goo.gl/ThWssR Evento no Segundo IGFem Mexico 2017 (sera realizado em 
setembro) IGFem Day 0, IGF 2017Tags: #IGFem #MujeresIGF #IGFLGBTQI Este sera ainda 
um espaco de encorajamento das iniciativas de genero e governanca da internet com 
reconhecimento simbolico das liderancas de iniciativas que vierem a integrar-se.

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

O formato sera debate entao teremos rodadas de falas dos debatedores e perguntas da 
audiencia. A pergunta orientadora e o tema do workshop: como reconhecer e encorajar as 
contribuicoes de mulheres e LGBTQI em espacos de governanca de internet, especialmente 
IGFs, e potencializar seu engajamento? Agenda do workshop 00:00-00:10min - Introducao 
dos organizadores e apresentacao do formato aquario 00:10min-00:20min- Fala sobre o 
tema pela sociedade civil 00:20min-00:30min- Fala sobre o tema pelo setor empresarial 
00:30min-00:40min- Fala sobre o tema pelo governo 00:40min-00:50min- Fala sobre o tema 
pela comunidade cientifica e tecnologica 00:50min-00:60min- Primeiro bloco de 
participacoes da audiencia da sessao 00:60min-00:70min- Respostas dos debatedores as 
falas dos participantes 00:70min-00:80min- Segundo bloco de participacoes da audiencia da 
sessao 00:80min-00:90min- Respostas finais de cada um dos debatedores convidados sobre 
o tema



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

O envolvimento da audiencia presencial e remota sera motivado pelo proprio formato do 
workshop - debate - e pelas intervencoes dos representantes de diversos setores. As falas 
apresentadas serao realizadas como provocacoes para que os participantes da sessao se 
posicionem e se expressem. Havera um moderador remoto que acompanhara os 
participantes da sessao online. Apoiado pelos organizadores, o moderador remoto ira trazer 
as participacoes em texto, audio ou video. Um moderador de redes sociais acompanhara 
intervencoes online nas maiores redes sociais do evento e das organizacoes participantes. 
As tags #IGFem #IGFMulheres #IGFLGBTQI serao usadas para motivar o debate antes, 
durante e depois do forum. As intervencoes serao realizadas durante o bloco para 
apresentacoes de participantes da sessao e participantes remotos serao tratados 
prioritariamente aos que estarao na sala. Com ajuda de moderadores e organizadores, todas 
as falas serao representadas, mesmo que sumarizadas.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Os resultados pretendidos sao o aumento do engajamento e da consideracao das 
contribuicoes de mulheres e populacao LGBTQI em governanca da internet no Brasil no 
mundo todo. Discutir quais sao as questoes de genero que impactam a tecnologia e a 
governanca da internet e como ser autor de mudancas na area. A integracao do Forum 
Brasileiro de Internet na serie de eventos #IGFem e importante pois marcara a abertura 
permanente de um espaco inclusivo onde mudancas serao patentes no cotidiano de 
populacoes que participam do evento e podem ser mais reconhecidas.

Nome do/a moderador/a

Renata Aquino Ribeiro

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

ceara

Email do/a moderador/a

raquino@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a



IGF MAG Sociedade Civil - membro

Mini-biografia do/a moderador/a

Renata Aquino Ribeiro e pesquisadora independente e professora e uma das fundadoras da 
E.I. Pesquisas. Na Internet Society Blockchain Special Interest Group, faz parte da diretoria 
no cargo de tesoureira. Membro do MAG IGF - Grupo Consultivo Multistakeholder no Forum 
de Governanca da Internet promovido pelas Nacoes Unidas, representando a Sociedade 
Civil.

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 

Fatima Conti

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a

para

Email do/a relator/a

fconti@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

UFPA

Mini-biografia do/a relator



Mestre (UFSCAR) e doutora (USP - Ribeirao Preto) em Ciencias, em Epidemiologia 
Genetica. Coordena o labInfo-ICB da UFPA e dedica-se as areas de ensino e extensao, 
sobre fundamentos de Estatistica e Informatica.

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


