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

Padroes abertos e acesso a informacao: perspectivas e desafios dos dados abertos 
governamentais
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debate

Estado do/a proponente

rs

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

alagoas

Setor do/a co-proponente

setor_governamental

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Thiago Jose Tavares Avila

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

alagoas

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestao e Patrimonio (SEPLAG/AL)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Thiago Avila e mestre em Modelagem Computacional do Conhecimento, com dissertacao 
sobre publicacao de dados abertos conectados. Palestrante, Consultor e Pesquisador nas 
areas de Governo Aberto, Dados Abertos, Transparencia e Acesso a Informacao, 
Planejamento Estrategico de TIC e Governanca de TIC. E professor universitario e atua 
como Gestor Publico do Governo de Alagoas ha 15 anos.

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

Luiz Henrique Leite Portella

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rs

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

iMaps Intelligence

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Co-Counder da iMaps Intelligence, empresa especialista em BI e BIG DATA com clientes no 
BRasil e nos Estados Unidos. Entusiasta em vizualizacao de dados tem trabalhado com os 
iMapers para que os dados ajudem a mudar o mundo.

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

Ariel Kogan

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Open Knowledge Brasil (OKBr)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Ariel Kogan e diretor-executivo da Open Knowledge Brasil. Coordenador do Voto Legal. 
Diretor da Fundacao Tikun (Argentina). Engenheiro industrial pela Universidad Nacional de 
Cuyo (Argentina) e ENISE (Franca). Socio da empresa Sinapsis. Consultor do AppCivico. 
Membro do Conselho Consultivo da Rede Nossa Sao Paulo. Membro do Conselho 
Consultivo do ICLEI 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



Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Christiana Soares de Freitas

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

Universidade de Brasilia (UnB)

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

Professora do Departamento de Gestao de Politicas Publicas da UnB. Membro fundador e 
pesquisadora do Instituto Nacional de Ciencia e Tecnologia em Democracia Digital 
(INCT.DD). Lider do grupo de pesquisa sobre Estado, Regulacao, Internet e Sociedade 
(GERIS) e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicacoes (GETEL). 
Doutora em Sociologia da Ciencia e da Tecnologia.

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

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Para a construcao dessa proposta, foram contatados tambem: Yasodara Cordova; Feminino; 
Cambridge, MA, EUA*; yasodara.cordova@gmail.com; Operacao Serenata de Amor; 
Terceiro Setor; Confirmado. *Verificar possibilidade para residentes no exterior. Wagner 
Faria de Oliveira; Masculino; RJ; wagner.oliveira@fgv.br; Diretoria de Analise de Politicas 
Publicas da Fundacao Getulio Vargas (FGV/DAPP); academia; Confirmado. Edimara 
Mezzomo Luciano; Feminino; RS; eluciano@pucrs.br; Pontificia Universidade Catolica do 
Rio Grande do Sul; academia; Confirmado.

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



O workshop pretende discutir os desafios para a publicacao, a promocao, o acesso e a 
reutilizacao de dados governamentais em formato aberto, como um dos aspectos 
fundamentais a compor o direito a informacao e a sustentar a participacao, a colaboracao e 
a inovacao governo-sociedade na Era Digital. Para tanto, pretende reunir especialistas 
representantes dos quatro setores e que atuam diretamente com o tema, tendo seus 
trabalhos reconhecidos a nivel regional, nacional e, inclusive, internacional, com 
reverberacao sobre a construcao do ecossistema de dados de abertos no pais. Dessa forma, 
objetiva-se apontar, discutir e debater com a audiencia os desafios existentes, desde 
diferentes pontos de vista e loci de atuacao no ciclo de vida dos dados abertos. Alem de 
identificar esses desafios, relaciona-los e analisa-los para fins de aperfeicoamento do 
ecossistema de dados abertos governamentais ora em construcao no pais, objetiva-se, 
tambem: - estimular a adocao dos padroes abertos como forma de garantir o acesso 
universal a informacao e a comunicacao, viabilizando o intercambio e a combinacao de 
diferentes fontes de dados, e, assim, - enunciar as potencialidades dos dados abertos para 
fins de controle social, participacao, colaboracao e inovacao governo-sociedade, por meio da 
construcao de novos significados, interpretacoes e conteudos sobre a realidade, bem como 
de novos produtos e servicos, de modo a - estimular a reivindicacao pela abertura de maior 
quantidade e diversidade de conjuntos de dados governamentais publicos, a fim de - 
promover e fomentar a reutilizacao desses dados dentre uma audiencia potencialmente 
infomediaria e habilitada, agregando-lhes valor, em atendimento as mais diversas demandas 
e necessidades existentes, em todos os setores.

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

A web consiste em um ecossistema fundamentalmente baseado em padroes abertos. Essa 
perspectiva de abertura envolve nao so os padroes que estruturam a rede. Invoca tambem 
sua adocao no registro e armazenamento de informacoes, como forma de possibilitar a 
acessibilidade e a interoperabilidade entre bases de dados e aplicacoes ? condicoes 
fundamentais a realizacao do direito a comunicacao e ao conhecimento, bem como a 
participacao na vida cultural e nos assuntos publicos, de maneira inclusiva e democratica, 
respeitando os direitos humanos e permitindo o desenvolvimento e a inovacao (Declaracao 
NETMundial, 2014). No Brasil, essa perspectiva de abertura foi incorporada ao direito a 
informacao, por meio da Lei n 12.527/2011, a Lei de Acesso a Informacao (LAI), que, em 
maio de 2017, completou cinco anos de vigencia. Para alem de garantir mecanismos de 
acesso, a LAI estabeleceu requisitos para a disponibilizacao de informacoes publicas na 
internet, dentre os quais a possibilidade de gravacao de dados em diversos formatos 
eletronicos, inclusive abertos. A LAI foi pioneira no mundo a institucionalizar os formatos 
abertos no escopo do direito a informacao, em consonancia com os Principios para a 
Governanca e Uso da Internet e em resposta a provocacoes da sociedade civil. De la para 
ca, registra-se uma serie de iniciativas de publicacao de dados em formato aberto por parte 
orgaos e entidades publicos, nos tres niveis e Poderes. Registram-se tambem iniciativas 
concretas e de promocao da reutilizacao e combinacao desses dados com outros dados, por 
parte de varios setores. Nao obstante, desafios ainda se apresentam para tornar realidade 
os principios de transparencia, participacao e colaboracao que fundamentam o paradigma 
dos dados abertos governamentais. Pontua-los e discuti-los desde a perspectiva de 
representantes dos quatro setores envolvidos no processo de abertura e consumo de dado 
abertos e oportuno, uma vez que esse ecossistema encontra-se em plena construcao no 
pais.

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



A proposta do workshop e pontuar e debater os desafios para a publicacao e consumo de 
dados abertos governamentais, a partir da perspectiva dos diferentes setores envolvidos 
nesse ecossistema. Propoe-se como pergunta orientadora: ?quais os desafios enfrentados 
para publicar e reutilizar dados governamentais em formato aberto??. Espera-se um debate 
acerca de desafios que resistem tanto no back-office (organizacao, qualificacao, 
catalogacao, atualizacao, etc.), quanto no front-office (acesso, (re)utilizacao, manutencao, 
etc.) das organizacoes publicas. Para tanto, estimam-se de inicio: 0-5min: introducao da 
tematica, proposicao da pergunta e organizacao do debate; 5-50min: falas dos 4 
palestrantes convidados (10min cada), respondendo a pergunta orientadora desde sua 
perspectiva (setor) de atuacao e seu envolvimento com a tematica; 50-55min: sintese das 
contribuicoes e concatenacao das ideias por parte da moderadora; 55-90min: debate a partir 
de perguntas e intervencoes da audiencia.

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

A participacao da audiencia dar-se-a de duas formas: - ao longo da exposicao dos 
palestrantes e do debate, atraves das redes sociais, utilizando a hashtag 
#opendataForumBr - apos a exposicao dos palestrantes, durante o espaco aberto para 
perguntas e intervencoes da audiencia. Perguntas e intervencoes enviadas nas redes 
sociais serao acompanhadas pela relatoria e repassadas para a moderadora, que as 
apresentara, individualmente ou em conjunto, quando tratarem de topicos comuns.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

O workshop busca como resultado imediato inserir o tema dos dados abertos na 
programacao do Forum da Internet, com a finalidade de gerar um debate multissetorial, 
consistente e sustentado na interface de Governanca da Internet. Trata-se de um espaco 
que vise nao so apresentar a tematica, mas possibilitar que diferentes setores discutam e 
debatam uns com os outros, reconhecendo a refletindo sobre potenciais caminhos e 
solucoes consensuais para as questoes levantadas, em consonancia com a Declaracao 
NETMundial. Em especifico, objetiva-se apontar e analisar os principais desafios e, a partir 
do embate de ideias e da reflexao conjunta, compor um documento guia, a ser difundido e 
divulgado com o aval e o apoio dos representantes setoriais presentes. Dessa forma, busca-
se nao so fomentar novas iniciativas de abertura e reutilizacao de dados abertos 
governamentais, mas tambem subsidia-las com experiencias e solucoes concretas e 
emergentes a partir da realidade brasileira.

Nome do/a moderador/a

Ana Julia Possamai

Genero do/a moderador/a

Feminino



Estado do/a moderador

rs

Email do/a moderador/a

anajulia.possamai@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Fundacao de Economia e Estatistica (FEE-RS)

Mini-biografia do/a moderador/a

Analista Pesquisadora da FEE-RS. Pesquisadora associada do Centro de Estudos 
Internacionais sobre Governo (Cegov), onde atuou em projetos sobre servicos eletronicos, 
participacao digital e governanca de TIC. Doutora em Ciencia Politica, com tese sobre 
politicas de dados abertos governamentais. Integra o GT Dados Abertos da Casa Civil-RS, 
responsavel pela politica estadual de dados abertos.

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 

Vitoria Gonzatti de Souza

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

rs

Email do/a relator/a



vitoriagonzatti@live.com

Organizacao do/a relator/a

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Mini-biografia do/a relator

Graduanda em Politicas Publicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem 
experiencia no tema de politicas publicas de habitacao, transparencia e dados abertos. 
Atualmente e bolsista de iniciacao cientifica na pesquisa ?Politica de Dados Abertos 
Governamentais: avancos e desafios? no Nucleo de Politicas Publicas da FEE ? Fundacao 
de Economia e Estatistica.

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


