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

Um olhar ?transfronterizo? dos desafios e potencialidades da internet na cibercultura: o caso 
de Brasil, Colombia e Venezuela.

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

bahia

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

Setor do/a co-proponente

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Representacao do Ministerio da Cultura do Brasil

Genero do/a palestrante do setor governamental

nao tem

Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal



Organizacao do/a palestrante do setor governamental

MinC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Como e uma sugestao para indicacao por parte do MinC nao temos como escrever a 
biografia

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

Antonio Valter Leone

Genero do/a palestrante do setor empresarial

masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

bahia

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Cia de danca AVL

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Licenciado em Danca pela UFBA e ROYAL ACADEMIC OF DANCE. Professor do Estado da 
Bahia e Diretor da Cia de Danca Antonio Valtter Leone, reconhecido por propagar a cultura 
no estado da Bahia.

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

Kamila Brito

Genero do/a palestrante do terceiro setor

feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

para

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Barco Hacker ou Amazoniatec (Instituto de Pesquisas tecnologica na Amazonia)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Idealizadora do Barco Hacker, barco repleto de equipamento eletronico e especialistas em 
tecnologia que navega em direcao as ilhas fluviais proximas a Belem. Jovem 
empreendedora que articula o intercambio cultural e tecnico com a populacao ribeirinha da 
regiao.

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

Carolina Castro

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica



feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

bahia

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidad Nacional de Colombia

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

Psicologa formada na Universidad Nacional de Colombia, Mestrando na UFBA no grupo de 
pesquisa educacao e comunicacao (GEC). Temas de investigacion: cognicion y medios, 
Tecnologias e inclusion social, Tecnologia y educacion en espacios intergeneracionales. 
Atualmente vive na Bahia.

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

Yaimar Montoya, feminino, Bahia, ymontoyag@gmail.com, comunidade cientifica e 
tecnologica, confirmado Ana Laura Martinez, feminino, Uruguai (atualmente em Sao Paulo), 
analau14@gmail.com, governo, nao confirmado

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

O painel busca discutir - os desafios politicos e conceituais da educacao contemporanea no 
contexto da cibercultura em Brasil, Colombia e Venezuela - os dados sobre a conectividade 
das escolas da America-Latina e seu ?pleno uso? na educacao. - experiencias de 
educacao - formal e nao-formal - com uso intensivo de tecnologias digitais em rede em 
Brasil, Colombia e Venezuela - descrever modelos de gestao na educacao de Brasil, 
Colombia e Venezuela atraves de diretrizes de politicas de Estado no acesso na internet 
como pecas chaves para a universalizacao como direito fundamental.

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



Os acontecimentos historicos e as condicoes socio-politicas particulares dos paises da 
America-Latina foram o fundamento das desigualdades, das dominacoes, dos abusos de 
autoridade, da violacao dos direitos humanos e da dependencia economica destes dos 
paises com economias mais fortes; essas condicoes tem implicacoes no planejamento e a 
execucao de politicas publicas para o desenvolvimento das nacoes, dentre elas, politicas 
inexoravelmente voltadas para educacao e desenvolvimento tecnologico. Considerando a 
internet como um direito fundamental, e necessario e pertinente trazer a discussao a forma e 
estrategias que os governos estao usando para possibilitar seu acesso de maneira ampla e 
democratica. Sabemos que as condicoes sociais, economicas, culturais e politicas, bem 
como os planos dos governos responsaveis, tem uma incidencia substancial na forma como 
as pessoas acessam e utilizam essa rede de redes e seu alcance para o desenvolvimento 
propria e de suas comunidades. E assim que a Colombia, a Venezuela e o Brasil, como 
paises em ?desenvolvimento?, compartilham desafios, contextos e caracteristicas culturais 
que os obriga a ampliar estrategias que permitam que cada nacao se integre nos modelos 
de uma economia baseada na informacao e no conhecimento; ao mesmo tempo, as 
diferencas estao presentes em termos de formulacao, implementacao e alcance das 
estrategias, em parte pelos governos de turnos e ideologias politicas subjacentes a cada 
governo, respectivamente. O painel busca , a partir de uma perspectiva que considera a 
colaboracao como o caminho para o tratamento e a construcao de solucoes para o bem 
comum, abrir um espaco de dialogo entre representantes de diferentes paises, 
especificamente no que tem a ver com TIC e educacao, uma vez que para nos esses 
elementos sao uma das bases fundamentais para a melhoria das condicoes sociais do povo 
da America-Latina.

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

Cada um dos painelistas tera | minutos para desenvolver sua apresentacao inicial 
analisando basicamente a situacao no setor/possibilidades futuras, apresentando-se de 
forma interativa, depois tera 5 minutos de perguntas e respostas feitas pelos participantes. A 
partir dessa rodada, todos os presentes poderao fazer uso da palavra dos ultimos 10 
minutos, procuraram-se discutir os elementos mais importantes entre painelista e 
participantes do workshop. Ao fim de todas as intervencoes, o relator tera 5 minutos para a 
sua sintese.

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

Teremos um(a) relator(a) das redes sociais utilizando #Internetsemfronteiras e 
#forumdainternetcgi, que ficara monitorando o debate que acontecera em paralelo durante 
os 90min do workshop nas redes sobre o tema e que fara uma sintese das intervencoes 
para apresentar durante as rodadas de perguntas do workshop.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Pretende-se gerar: - os principios para um plano do uso de internet para a educacao em 
America-Latina, - os elementos possiveis para uma politica publica sob a utilizacao dos 
recursos da internet em America-Latina, - a identificacao dos desafios comunes e propor de 
forma conjunta possiveis solucoes, - a criacao de uma rede de comunicacao e trabalho que 



permitam articular acoes e ideias para promover os principios de liberdade e igualdade na 
democratizacao do acesso a internet em America-Latina.

Nome do/a moderador/a

Uriel Jose Castellanos Aguirre

Genero do/a moderador/a

masculino

Estado do/a moderador

bahia

Email do/a moderador/a

urielcastellanos@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Universidad de Carabobo/Venezuela e UFBA

Mini-biografia do/a moderador/a

Professro da Universidad de Carabobo/Venezuela. Licenciado em Educacao, Mestrando em 
Gestao da Educacao e Doutorando em Educacao na UFBA no grupo de pesquisa educacao 
e comunicacao (GEC). Atualmente vive na Bahia

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 

Daniel Silva Pinheiro



Genero do/a relator/a

masculino

Estado do/a relator/a

bahia

Email do/a relator/a

dspinheiro.edu@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

Prefeitura de Mata de Sao Joao

Mini-biografia do/a relator

Professor da rede municipal de Mata de Sao Joao. Doutorando em Educacao pela 
Universidade Federal da Bahia. Pedagogo pela UFBA (2011).

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


