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Provedores Comunitarios de Internet no Brasil

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

rs

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Alvaro Augusto Malaguti

Genero do/a palestrante do setor governamental

masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Diretoria de Solucoes e Servicos - Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Bacharel em Geografia formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde 
2009 trabalha na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), instituicao que opera uma 
rede avancada e de alto desempenho, como gerente de relacionamento com as 
comunidades de Cultura, Artes e Humanidades.

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

Lacier Dias

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

parana

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Solintel

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Professor e Diretor Tecnico, Regulatorio e Academico com foco em melhorias dos processos 
nos provedores de internet, no ambito tecnico e regulatorio. Como academico desenvolvo 
trabalhos que focam na difusao do conhecimento e padronizacao tecnica, seguindo o 
modelo das boas praticas operacionais, focado em Roteamento para Provedores de Acesso 
a internet, Redes Corporativas e Operadoras.

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

Marcelo Saldanha

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

CooLab - cooperativa laboratorio de redes livres

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Ativista digital em defesa do acesso a internet como direito universal, do Marco Civil Ja, 
Campanha Banda Larga e um Direito Seu!, Coalizao Direitos na Rede, Movimentos de 
Redes Livres, Movimento de Espectro Livre. Desde 2008, colabora na instalacao de 8 
provedores comunitarios incluindo aspectos sociais, politicos, legais e regulatorios.

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

Luiz Claudio Schara Magalhaes

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculno

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidade Federal Fluminense (UFF)

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

Possui mestrado em Informatica pela Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro 
(PUC-RIO 1993) e doutorado em Ciencia da Computacao pela Universidade de Illinois em 
Urbana-Champaign (UIUC 2002). E professor do Departamento de Engenharia de 
Telecomunicacoes da Universidade Federal Fluminense desde 1994.

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

Os provedores comunitarios de Internet sao uma realidade em varias regioes no Brasil. 
Recentemente, essas iniciativas tiveram um novo impulso com a publicacao do novo 
regulamento da ANATEL que torna desnecessario o pedido de outorga para o ofereceimento 
de conexao a Internet para menos de 5 mil usuarios. Assim, uma pratica que se encontrava 
sem seguranca juridica passou a ter amplo amparo legal desburocratizado, criando as bases 
para o livre exercicio do direito a comunicacao por meio da Internet. Dividida em quatro 
abordagens complementares, a mesa redonda propoe as seguintes apresentacoes sobre a 
possibilidade de conexao via radio, com a CooLab, que deve apresentar a metodologia de 
trabalho que a organizacao vem desenvolvendo desde a publicacao de sua chamada aberta 



para instalacao de Provedores Comunitarios em todo o Brasil. Em uma segunda abordagem, 
destaca-se a RNP, que dispobibiliza conexao de fibra-otica para universidades e instituicoes 
governamentais, podendo ser uma importante aliada na qualificacao da chamada ultima 
milha de conexao. Uma terceira abordagem e prevista com o Prof. Dr. Luiz Shara, da UFF, 
que ha mais de uma decada vem desenvolvendo projetos piloto de instalacao de redes 
mesh, com o compartilhamento de Internet em comunidades e municipios. E a Solintel, 
empresa que auxiliar na obtencao de outorgas em telecomunicacoes, desde a preparacao 
ate a elaboracao do projeto e requerimento da licenca. Somadas, as perspectivas 
representam o que ha de mais avancado no debate em torno da criacao e manutencao do 
acesso a Internet por caminhos distintos do consumo individual e mercadologico, propondo 
acesso coletivo a infra-estrutura com o objetivo se configurar como uma alternativa de 
desenvolvimento social, cultural e economico, aliando o conhecimento e as redes 
disponiveis as necessidades locais de cada comunidade ou agrupamento social no pais.

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

A tematica dos Provedores Comunitarios tem sido debatida com vigor pela comunidade de 
Governanca da Internet desde a realizacao do Internet Governance Forum em Joao Pessoa, 
em novembro de 2015, quando o topico ganhou densidade e ampla visibilidade publica. 
Desde entao, ha uma Coalizao Dinamica dedicada ao assunto de Community Networks e 
uma crescente rede multisetorial de academicos, pesquisadores, liderancas comunitarias e 
empreendedores envolvidos com projetos de governanca comunitaria e provimento de 
acesso a Internet. No IGF de 2016, realizado em Guadalaraja, ocorreram diversos paineis 
sobre Community Networks como alternativa ao problema do enorme hiato digital existente - 
especialmente nos paises perifericos e do Sul Global - e as tentativas de quebra de 
neutralidade de rede para conexao a Internet movel por grandes empresas. O fomento aos 
Provedores Comunitarios cumpre objetivos estrategicos da Agenda Tunis para a Sociedade 
da Informacao (2005) e da Declaracao Multissetorial do NetMundial (2014), especialmente 
com relacao a capacitacao para uso de tecnologias da informacao, acesso a Internet e 
participacao de processos de desenvolvimento.

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

Cada palestrante dispora de 15 minutos para apresentacao sobre o tema dos Provedores 
Comunitarios no Brasil. Serao reservados 20 minutos para perguntar e interacao com o 
publico presencial e remoto.

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

As entidades participantes da Mesa Redonda participam das redes sociais, e hashtags como 
#redeslivres, #provedorescomunitarios. #redesmesh, circularao na net. Integrantes da 
CooLab, a entidade proponente, recolherao as perguntas e comentarios das redes, 
repassando a moderadora.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

A proposta da mesa e promover o debate qualificado sobre o tema dos Provedores 



Comunitarios e gerar uma cartilha com o resumo das falas, principais desafios e 
possibilidades trazidas pelos palestrantes. A cartilha da continuidade ao trabalho de 
formacao em curso das entidades CooLab e Art.XIX no debate sobre internet como direito 
fundamental a comunicacao.

Nome do/a moderador/a

Rafael Augusto Ferreira Zanatta

Genero do/a moderador/a

masculino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

rafael.zanatta@idec.org.br

Organizacao do/a moderador/a

Instituto de Defesa do Consumidor

Mini-biografia do/a moderador/a

Masters of Laws Candidate pela International University College of Turin/Universide de Turim 
(LLM, 2015). Mestre em Direito pela Universidade de Sao Paulo (2014), onde foi 
coordenador do Nucleo de Direito, Internet e Sociedade (2013). E Bacharel em Direito pela 
Universidade Estadual de Maringa (2010), onde foi pesquisador do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciacao Cientifica (PIBIC/CNPq).

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 



Laura Conde Tresca

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a

distrito_federal

Email do/a relator/a

laura@article19.org

Organizacao do/a relator/a

Artigo XIX

Mini-biografia do/a relator

Mestra em Comunicacao Social (2008) e jornalista (2004) pela Universidade Metodista de 
Sao Paulo - UMESP. Cientista social (2005) pela Universidade de Sao Paulo- USP. 
Atualmente, e oficial do Programa de Liberdade de Expressao da Article19.

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


