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Internet no Brasil
Titulo do workshop

Internet, Algoritmos e Democracia: Perfomatividade, Opacidade e Predicao.

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

sp

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

Setor do/a co-proponente

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Andre Augusto Bezerra

Genero do/a palestrante do setor governamental

masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental

sp

Organizacao do/a palestrante do setor governamental



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Doutorando no Nucleo de Estudos das Diversidades, Intolerancias e Conflitos da 
Universidade de Sao Paulo. Possui mestrado pelo Programa de Pos-Graduacao em 
Integracao da America Latina da Universidade de Sao Paulo.E Juiz de Direito do Tribunal de 
Justica de Sao Paulo. Atua principalmente nas tematicas Direitos Humanos e 
democratizacao do Judiciario.

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

Alex Marcio Nunes

Genero do/a palestrante do setor empresarial

masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

MakroSystems

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Palestrante convidado de diversos eventos tecnologicos do Brasil e do Exterior, entusiasta 
de softwares baseados em licencas Open Source, aficcionado por jogos, desenvolvedor 
POSIX, Pen-Tester, e programador nas horas vagas, participou de importantes projetos 
corporativos e inovou na area tecnologica relativa ao mercado de seguranca da informacao.



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

Patricia Cornils

Genero do/a palestrante do terceiro setor

feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Actantes

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Reporter e ativista de direitos digitais, que trabalhou para o jornal brasileiro Valor Economico 
como reporter de telecomunicacoes e foi uma das criadoras da revista ARede. Participou da 
criacao dos Jornalistas Livres e contribui com Outras Palavras. Faz parte de Actantes, um 
grupo de ativistas que promovem a liberdade da rede.

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

Sergio Amadeu da Silveira

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

UFABC

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

E professor adjunto da Universidade Federal do ABC (UFABC). Integra o Comite Cientifico 
Deliberativo da Associacao Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber). Presidiu 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao (2003-2005). Presidiu o Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informacao (2003-2005). Conselheiro da atual gestao do Comite Gestor da 
Internet no Brasil.

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

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

O objetivo do workshop e discutir as implicacoes positivas e os riscos para a democracia da 
crescente presenca de algoritmos na Internet. O debate buscara por classificar a dinamica 
dos algoritmos e seus efeitos nas estruturas comunicacionais, na formacao da opiniao e do 
comportamento dos usuarios. Tambem quer avaliar quais os efeitos dos filtros algoritmicos 
de visualizacao de conteudos para o debate na esfera publica interconectada. Tambem 
analisara as tecnologias de predicao que se baseiam na coleta de dados pessoais para a 
modulacao de comportamentos. Enfim, como a democracia pode conviver com um elevado 
grau de opacidade na organizacao dos debates publicos online? Quais medidas a sociedade 
deveria criar para garantir a maior transparencia possivel nos processos geridos por 
algoritmos? Como assegurar um equilibrio entre o uso economico de dados e algoritmos 
com as exigencias fundamentais da democracia? Quais recomendacoes seriam uteis a 
reduzir o vies que os algoritmos de relevancia social tem portado? Como evitar que os 
publicos calculados ou formatados pelos algoritmos interfiram de modo negativo na 
liberdade de expressao, opiniao e de navegacao em rede?



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

A governanca da Internet pode ser compreendida como a definicao dos papeis dos 
principios, normas, regras, procedimentos decisorios e programas compartilhados que 
delineiam a evolucao e o uso da Internet que devem envolver o Estado e a sociedade civil, 
incluindo a academia e as forcas do mercado. Os algoritmos terao implicacoes sociais e 
economicas de grande relevancia o que estimulara a existencia de normas e condutas para 
a sua utilizacao. Discutir os limites da regulacao, da governanca dos algoritmos e um tema 
fundamental da governanca da Internet. Tais questoes ampliarao sua complexidade com o 
avanco de machine learning, da internet das coisas ou dos sensores.

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

O Workshop sera dividido em duas fases. Na primeira a pergunta orientadoras sera: 1) 
Quais usos e implicacoes dos algoritmos devem ser estimuladas e controladas na Internet? 
2) As liberdades fundamentais que configuram a Democracia podem ser reguladas por 
algoritmos? Coordenador da mesa: Rodolfo Avelino (Actantes) Relatora: Profa. Fatima Conti 
(LabInfo-ICB da UFPA) O tempo restante sera aberto a intervencoes dos presentes.

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

O Workshop tera pelo menos dois apoiadores que selecionarao perguntas e afirmacoes 
vindas das redes sociais, do IRC, do Whatsapp e Telegram. Caso o workshop seja 
aprovado, abriremos uma pagina no facebook, um perfil no twitter, um canal IRC, um 
snapchat, um canal no youtube para iniciar a discussao do tema pelo menos um mes antes 
do debate presencial. Utilizaremos a tecnica de entrevistar previamente cada um dos que 
participarao da mesa e outros acoes de disseminacao do tema nas redes. No dia do debate 
que ocorrera no Forum, teremos uma rede formada e atenta ao debate, envolvendo diversos 
ativistas, empresarios, gestores publicos e academicos. Tambem lancaremos, nos canais e 
paginas previamente criados uma serie de memes com sugestoes de livros e materias para 
ler antes do debate.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Esperamos construir o inicio de uma agenda que envolva o debate sobre a regulacao dos 
algoritmos no debate da governanca da Internet, bem como, alertar a sociedade sobre a 
importancia da tecnologia para melhorar as praticas democraticas, mas tambem queremos 
mostrar quais os riscos que teremos que enfrentar dadas as caracteristicas especificas dos 
algoritmos. Pretendemos gravar e editar um video com o debate realizado, bem como, 
lancar uma coletanea digital e impressa com as intervencoes realizadas. Essa coletanea 
devera estar disponivel em um site e tambem podera se tornar um livro.

Nome do/a moderador/a

Rodolfo da Silva Avelino



Genero do/a moderador/a

masculino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

rodolfoavelino@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Coletivo Digital

Mini-biografia do/a moderador/a

Doutorando da UFABC, possui experiencia de 20 anos na area de Tecnologia da Informacao 
e Comunicacao liderando projetos de Seguranca da Informacao e infraestrutura; Diretor do 
Coletivo Digital e Actantes, onde atualmente realiza cursos e eventos relacionados a 
privacidade e a protecao de dados em ambientes computacionais; Mestre em TV Digital pela 
Unesp.

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

Bacharel Em Ciencias Biologicas pela Universidade Federal de Sao Carlos, Licenciatura Em 
Ciencias Biologicas e Ciencias pela Universidade Federal de Sao Carlos, mestrado em 
Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de Sao Carlos e doutorado em 
Ciencias Biologicas (Genetica) pela Universidade de Sao Paulo (1999). Professora adjunto 
da Universidade Federal do Para.

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


