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

Maratona de Edicao na Wikipedia: Liberdade e Privacidade na Internet

Formato do workshop

painel

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 

Rafael Moretti

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental



ANATAEL

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Especialista em Regulacao de Servicos Publicos de Telecomunicacoes

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

Celio Costa Filho

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Tecnologia educacional

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Celio Costa Filho, da equipe de difusao cientifica do CEPID NeuroMat/USP, membro do 
grupo de usuarios Wikimedia no Brasil e um dos fundadores da Open Knowledge 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 do terceiro setor

Geisa Santos

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

bahia

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

CIPO - Comunicacao Interativa

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

CIPO - Comunicacao Interativa

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

Joao Alexandre Peschanski

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

Faculdade Casper Libero

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

Formado em Jornalismo pela PUC-SP e em Ciencias Sociais pela USP e pela Harvard 
University; e mestre em Ciencia Politica pela USP e doutorando em Sociologia pela 
University of Wisconsin-Madison. Trabalhou na Folha de S.Paulo, no Brasil de Fato e na 
Boitempo Editorial. No jornalismo, especializou-se em politica internacional.

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

Realizar uma uma ?editatona?, ou maratona de edicao, evento no qual diversas pessoas se 
reunem em um dado periodo para, coletivamente, realizarem um grande volume de edicoes 
na Wikipedia sobre um unico tema, no caso, para criar e melhorar verbetes de liberdade e 
privacidade na Internet. Tais eventos tem reconhecimento mundial e por anos vem 
contribuindo para a adicao e melhoria de conteudo na enciclopedia online que e um dos 10 
sites mais acessados do mundo. Se quisermos realmente termos a dimensao de que 
estamos ?moldando nosso futuro digital?, dar acesso a informacao relevante e confiavel 
sobre liberdade e privacidade e algo crucial, ainda mais quando feito de modo colaborativo. 
Vejam: https://en.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon

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

Considerando ainda o segundo item da resolucao aprovada pelo CGI.br no ano de 2009, 
que estabelece que a governanca da Internet deve ser exercida de forma transparente, 
multilateral e democratica, com a participacao dos varios setores da sociedade, preservando 
e estimulando o seu carater de criacao coletiva, acreditamos que uma maratona de edicao 
sobre esse tema seja um evento alinhado e coerente com o escopo do workshops para o VII 
Forum da Internet no Brasil, a ser realizado entre os dias 15 e 17 de novembro de 2017 na 
cidade do Rio de Janeiro.

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

Criacao de paginas e material especifico para a maratona de edicao. No dia do workshop, 



sera apresentada uma oficina wiki de 30 minutos e teremos entao uma hora de "hands on" 
para a maratona, na qual os participantes terao orientacao individualizada a medida em que 
as duvidas aparecem.

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

Maratonas de edicao podem facilmente permitir a participacao remota de outros 
colaboradores, uma vez que a edicao dos artigos se da de maneira online e havera uma 
pagina especial para a atividade, capaz de permitir e organizar a participacao de todos os 
presentes e eventuais participantes remotos.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Criar e aprimorar um numero sensivel de artigos relacionados ao tema na Wikipedia em 
portugues, que de modo geral possui conteudos aquem de qualidade em relacao ao projeto 
anglofono (Wikipedia em ingles). O numero total de artigos trabalhos dependera do numero 
de participantes do evento, mas almejamos trabalhar de forma substanciosa em ao menos 
30 artigos.

Nome do/a moderador/a

Giulia Ebohon

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

giuliamd@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

NeuroMat/USP



Mini-biografia do/a moderador/a

Giulia Ebohon e formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e atualmente conduz 
um projeto em jornalismo cientifico no CEPID NeuroMat, na Universidade de Sao Paulo.

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 

Eder Porto

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

sp

Email do/a relator/a

eder.porto@hotmail.com

Organizacao do/a relator/a

NeuroMat/USP

Mini-biografia do/a relator

Eder Porto e graduando em Matematica no Instituto de Matematica e Estatistica da USP e 
conduz diversas pesquisas na area de dados abertos, Wikipedia e projetos analogos, como 
o OpenStreetMap

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


