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

Multissetores & Multiregioes: os processos de capacitacao na Governanca da Internet no 
Brasil.

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

distrito_federal

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

pernambuco

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Andre Lucas Fernandes

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

pernambuco

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Tribunal de Justica de Pernambuco

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Assessor Tecnico Judiciario no Tribunal de Justica de Pernambuco. Membro do grupo de 
pesquisa: Direito, Tecnologia e Efetivacao da Tutela - UFPE. Mestrando em direito no 
Programa de Pos-graduacao - UFPE. Membro Colaborador da Comissao de Direito da 
Tecnologia e da Informacao (CDTI) da OAB/PE.

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

Pollyana Rigon Valente

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rs

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

CRERAL TELECOM

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Administradora de redes na CRERAL Telecom. Academica de Ciencias da Computacao pela 
Universidade Regional Integrada das Missoes (URI), Campus de Erechim. Faz parte do 
Observatorio da Juventude (SIG Youth).

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

Hemanuel Jhose Alves Veras

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

amazonas

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Nucleo de Estudos e Praticas em Cibercultura (NepCiber)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Jornalista e Mestre em Ciencias da Comunicacao pela Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam). Pesquisador das relacoes entre cibercultura e democracia. Vive em Manaus, 
Amazonas. Membro do Centro Popular do Audiovisual (CPA) e de seu Nucleo de Estudos e 
Praticas em Cibercultura (NepCiber). Egresso da Escola de Governanca da Internet 2016.

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

Bruna Martins dos Santos

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

LAPIN

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

Pesquisadora da linha de Governanca da Internet no Laboratorio de Pesquisa em Politicas 
Publicas e Internet (LAPIN). Faz parte do Observatorio da Juventude (SIG Youth) e e atual 
co-coordenadora do Internet Governance Caucus. Bacharel em Direito pelo Centro 
Universitario de Brasilia e autuou como Assessora Juridica na Subchefia para Assuntos 
Juridicos da Casa Civil da Presidencia da Republica.

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

Nome: Dustin Philips Genero: Masculino Estado: Washington/USA E-mail: 
dustin@icannwiki.com Organizacao: ICANNWiki Setor: Privado Confirmado/Nao confirmado: 
SIM

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

A ideia do presente workshop envolve a exposicao de experiencias e boas praticas 
realizadas nas mais diversas regioes do pais que tenham por objetivo a democratizacao do 
Debate sobre governanca da Internet e a catalizacao de novos atores. A iniciativa busca por 



novos atores com destaque e foco regional na mesa, para que apresentem o 
desenvolvimento de seus projetos, seus casos de sucesso e dificuldades de modo a trocar 
informacoes ao nivel nacional. O workshop visa identificar iniciativas como (a) disseminacao 
de debates sobre questoes emergentes da governanca da internet e suas consequencias 
sociais, (b) eventos itinerantes de capacitacao em Governanca da Internet, (c) traducao e 
disseminacao de um conteudo que existe em sua maioria na lingua inglesa e (d) formas 
inovadoras de fornecer o acesso, ainda que remoto, aos futuros atores que encontram-se 
marginalizados do eixo Rio-Sao Paulo e . Atraves da exposicao dos principais desafios 
encontrados pelos atores em suas atividades pelo Brasil, o objetivo principal do workshop e 
encontrar solucoes para a sua pergunta orientadora: Como catalizar os debates de 
Governanca da Internet regionalmente?

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

O objetivo da presente proposta e promover o dialogo de diversas realidades locais e 
regionais para a disseminacao de informacao a respeito do debate sobre Governanca da 
Internet, com a inclusao de mais atores alem dos concentrados no sudeste. Por isso o 
workshop se estrutura em torno da pergunta principal: ?Como catalizar os debates de 
Governanca da Internet regionalmente?? A percepcao de que alem dos processos 
centrifugos realizados com sucesso pelo Comite Gestor da Internet, devem ocorrer 
processos centripetos, que levem em conta o agir local para um pensar global.

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

Os debates se darao com apresentacoes curtas de ate 6 minutos sobre as atividades de 
cada grupo a partir de uma analise do contexto local com o desenvolvimento dessas 
atividades. Logo apos, o moderador/a conduzira os debates para as dificuldades 
enfrentadas por cada grupo, bem como as boas praticas adotadas, abrindo para colocacoes 
da audiencia, presencial e remota. A ideia e sintetizar, ao vivo, em datashow as principais 
dificuldades e pontos positivos e trocar informacoes que possam solucionar problemas e 
otimizar as atividades - alem de potencializar a participacao dos diversos stakeholders nos 
processos de capacitacao. Por fim, o material colhido sera organizado para producao de um 
guia de formacao de grupos indutores.

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

Para fomentar a participacao tambem da audiencia e remota, propoe-se: (i) utilizacao das 
redes sociais do DTE, LAPIN, IRIS, NepCiber, CGI.br e NIC.br para divulgar o workshop, 
antes, durante e apos a sua realizacao; (ii) disponibilizacao previa de material de apoio, 
permitindo a interacao da audiencia por meio de comentarios; (iii) convite aberto a toda a 
audiencia, presencial e remota, a integrar a rede de pesquisa em outras regioes; (iv) a 
audiencia, presencial e remota - neste caso, por meio das redes sociais - podera interagir e 
participar das discussoes, mediante a realizacao de comentarios e a formulacao de 
perguntas dirigidas aos palestrantes com a hashtag #ParticipacaoregionalnaGI.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop



O presente workshop tem por objetivos: (a) a criacao de uma rede de iniciativas de capacity 
building nas diferentes regioes do pais; (b) a troca de experiencias e boas praticas a respeito 
de acoes de capacity building; e (c) a construcao de um relatorio a fim de orientar acoes de 
capacitacao e compartilhamento de conhecimento sobre Governanca da Internet no Brasil 
entre os novos atores presentes, atores consolidados e futuros grupos que venham a surgir.

Nome do/a moderador/a

Luiza Couto Chaves Brandao

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

minas_gerais

Email do/a moderador/a

luiza@irisbh.com.br

Organizacao do/a moderador/a

IRIS

Mini-biografia do/a moderador/a

Pesquisadora do Instituto de Referencia em Internet e Sociedade, graduanda em Direito 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

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 



Kimberly Anastacio

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

distrito_federal

Email do/a relator/a

anastaciokimberly@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

Universidade de Brasilia

Mini-biografia do/a relator

Mestranda em Ciencia Politica na Universidade de Brasilia (UnB), colaboradora da Coding 
Rights, pesquisadora do Laboratorio de Pesquisa em Politicas Publicas e Internet - LAPIN.

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


