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Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

bahia

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente

setor_governamental

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Neide Cardoso de Oliveira

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Ministerio Publico Federal

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Procuradora Regional da Republica no Rio de Janeiro, Coordenadora do GT de Combate a 
Crimes Ciberneticos da 2 Camara de Coordenacao e Revisao do Ministerio Publico Federal, 
coordenadora do Projeto Ministerio Publico Federal pela Educacao digital. Atua nas 
discussoes sobre governanca da Internet relacionadas ao enfrentamento aos crimes, bem 
como nas politicas publicas de educacao.

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

Viviane Rozolen

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Google

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Graduada em Jornalismo pela Faculdade de Comunicacao Social Casper Libero, pos-
graduada em Comunicacao Marketing e TI pela Fundacao Instituto de Administracao. No 
Google Brasil desde 2005, atualmente integra a equipe de Trust & Safety, participando, 
dentre outros, dos projetos de educacao para seguranca e cidadania digital.

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

Rodrigo Nejm

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

bahia

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

SaferNet Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Diretor de Educacao da SaferNet Brasil, coordena as acoes de educacao em Direitos 
Humanos para promover o uso responsavel e seguro da Internet com liberdades. Membro 
do Grupo de especialistas das pesquisas TIC Kids Online e TIC Educacao do 
CETIC.br/NIC.br. Pesquisador pos-doutorando na area de interacoes sociais e privacidade 
nos ambientes digitais no PPGPSI / UFBA.

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

Fabio Senne

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

Centro Regional de Estudos sobre o Desenvolvimento da Sociedade da Informacao 
(CETIC.br) NIC.br

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

Bacharel em Ciencias Sociais pela Universidade de Sao Paulo e Mestre em Comunicacao 
pela Universidade de Brasilia. E Coordenador de Pesquisas do Centro Regional de Estudos 
sobre o Desenvolvimento da Sociedade da Informacao (CETIC.br), ligado (CGI.br). 
Pesquisador na area de politicas publicas e comunicacao, tem como area de interesse a 
relacao entre a Internet e as politicas publicas.

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

Rosa Maria Lamana - Compoe a equipe da Escola de Formacao e Aperfeicoamento dos 
Professores do Estado de Sao Paulo - Paulo Renato Costa e Souza da Secretaria de 
Educacao do Estado de Sao Paulo. Tem experiencia na area de alfabetizacao e formacao 
de professores, atuando principalmente no seguinte tema: tecnologia educacional.

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

A proposta tem como objetivo refletir criticamente sobre acoes, projetos e programas em 



curso e que visam implementar o que esta previsto no Art. 26 do Marco Civil da Internet (a 
capacitacao, integrada a outras praticas educacionais, para o uso seguro, consciente e 
responsavel da internet como ferramenta para o exercicio da cidadania, a promocao da 
cultura e o desenvolvimento tecnologico), especialmente na agenda das politicas publicas da 
Educacao Basica. A partir das experiencias dos palestrantes, sera feita uma avaliacao sobre 
indicadores disponiveis, boas praticas e principais desafios na implementacao de programas 
de educacao para uso seguro e consciente da Internet no Brasil em articulacao com as 
demais previsoes e principios do Marco Civil da Internet. Diante da diversidade de acoes e 
projetos na area, sera feita uma discussao sobre a necessidade de marcos orientadores que 
estimulem o respeito aos direitos de uso e acesso de criancas e adolescentes, evitando 
abordagens alarmistas e proibitivas.

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

Considerando que o Art. 02 do Marco Civil da Internet indica que a disciplina do uso da 
internet no Brasil tem como fundamento, dentre outros, o respeito a liberdade de expressao, 
os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercicio da cidadania em 
meios digitais, e fundamental que as acoes de Educacao para o uso seguro, consciente e 
responsavel previstas no art. 26 sejam inspiradas por estes mesmos principios. 
Considerando a sensibilidade e prioridade constitucional da protecao dos direitos de 
criancas e adolescentes, nos parece importante evitar o panico moral que pode alimentar 
acoes alarmistas e proibicionista que, em nome da protecao, podem desprover os mais 
jovens das oportunidades do uso da Internet. Neste sentido, as fundamentacoes do Marco 
Civil podem ser articuladas com outros marcos regulatorios ja previstos na Educacao, a 
exemplo do Plano Nacional de Educacao em Direitos Humanos, das Diretrizes da educacao 
basica e das competencias gerais da nova proposta de Base Nacional Curricular Comum. 
Considerando a complexidade dos muitos temas envolvidos na governanca da Internet, 
destacamos a importancia de avaliacoes criticas sobre os programas, projetos e acoes para 
que possam inspirar as politicas publicas de conscientizacao em sintonia com os principios 
de uso e governanca da rede. Integrando perspectivas de diferentes setores e atores 
dedicados ao tema, esta mesa redonda pode contribuir no debate sobre as oportunidades 
de colaboracao multissetorial na implementacao de politicas publicas relacionadas ao Art. 26 
do MCI.

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

Os palestrantes serao convidados a avaliar suas experiencias de implementacao de 
programas e projetos relacionados ao Art. 26 do MCI, enfatizando os principios que as 
amparam. Serao 10 min para cada palestrante responder as perguntas disparadoras: (1) 
Temos indicadores que nos ajudem a monitorar a implementacao das acoes sobre uso 
seguro e consciente da Internet nas escolas no Brasil? Qual o cenario atual? (CETIC.br); (2) 
Quais desafios para estimular a implementacao de acoes sobre este tema na grade 
curricular e nos projetos pedagogicos?(EFAP - SP); (3) Qual a importancia da educacao na 
perspectiva de quem atua na repressao aos crimes na Internet? (MPF); (4)Como avalia o 
retorno dos educadores e dos gestores formados em acoes especificas? (SaferNet); (5) 
Como as empresas podem cooperar neste topico?(Google). Questoes do publico (15 min) e 
pergunta final sobre os desafios de amplificacao das praticas como politicas publicas (3 min 
cada).



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

Bloco de perguntas - 15 minutos para publico, intercalando 1 questao dos presentes com 
questoes dos participantes remotos, quando houver. A proposta e usar uma # que 
identifique o Workshop na agenda do Forum e que possa facilitar a coleta das intervencoes 
remotas. Para facilitar a compilacao de questoes, para alem da abertura do microfone serao 
coletadas questoes por escrito para que possam ser agrupadas pela moderacao e ampliar o 
numero de contemplados.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Pretendemos ter um relato que registre os pontos criticos identificados pelos palestrantes e 
pelo publico a partir do debate sobre as experiencias. As recomendacoes que surgirem 
serao tambem registradas para que possam ser apropriadas pelos interessados. O material 
pode servir de apoio as acoes da camara de seguranca do CGI,br, bem como para 
secretarias de educacao e organizacoes que trabalham em torno do Art. 26 do MCI e futuros 
documentos que vislumbrem oferecer um referencial para contemplar os diferentes 
principios alem da protecao.

Nome do/a moderador/a

Kelli Angelini Neves

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

kelli@registro.br

Organizacao do/a moderador/a

Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR (NIC.br)

Mini-biografia do/a moderador/a



Kelli Angelini Neves, mestre em Direito Civil pela PUC-SP, e assessora juridica do Nucleo de 
Informacao e Coordenacao do Ponto BR (NIC.br) e do Comite Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br) desde 2002. Alem de atuar na Escola de Governanca da Internet, tambem atua na 
elaboracao de materiais, eventos e formacoes sobre uso seguro e responsavel da Internet.

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 

Elisson Diogenes

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

bahia

Email do/a relator/a

elisson@safernet.org.br

Organizacao do/a relator/a

Observatorio da Juventude na Governanca da Internet e SaferNet

Mini-biografia do/a relator

Membro do Youth Observatory (Youth SIG), organizacao sem fins lucrativos formada por 
jovens entre 18 e 25 anos de diferentes paises da America Latina e do Caribe, e que 
trabalha em projetos regionais de capacitacao, difusao de informacoes e promocao da 
investigacao por jovens sobre questoes de governanca da Internet. Estagiario na Safernet 
Brasil.



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


