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

Conectividade comunitaria

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

paraiba

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

parana

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Francilene Garcia

Genero do/a palestrante do setor governamental

feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

paraiba

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao do Estado da Paraiba

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Cientista da computacao com doutorado em Engenharia Eletrica, e Secretaria Executiva de 
Ciencia, Tecnologia e Inovacao do Estado da Paraiba e Presidente do Consecti, Conselheira 
do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE e Diretora Geral da Fundacao Parque 
Tecnologico da Paraiba. Anteriormente ja atuou como Presidente Associacao Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.

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

Henrique Faulhaber

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Calandra Solucoes

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Matematico pela (PUC-RJ) com Mestrado em Engenharia de Sistemas pelo Instituto Militar 
de Engenharia (IME-RJ), quando passou a atuar no setor de informatica e 
telecomunicacoes. Atualmente, e diretor da empresa Calandra Solucoes , diretor do TI Rio 
(Sindicato de Empresas de Informatica do RJ) , e membro do Conselho Nacional de Politica 
Cultural do MINC e do CGI.br

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

Percival Henriques de Souza neto

Genero do/a palestrante do terceiro setor

masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

paraiba

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Anid-Associacao Nacional para Inclusao Digital

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Fisico e bacharel em Direito, foi diretor tecnico do Inmetro/Imeq na Paraiba e e especialista 
em gestao publica. Atualmente, exerce a presidencia da Associacao Nacional para Inclusao 
Digital - ANID.

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

Fernanda Rosa

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

American University, School of Communication

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

Doutoranda na American University em Washington D.C, EUA e mestra em Gestao e 
Politicas Publicas pela Fundacao Getulio Vargas. Recentemente, foi pesquisadora associada 
do Center for Brazilian Studies da Universidade de Columbia.

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

Daiane Araujo Feminino Sao Paulo daianearaujodossantos@gmail.com Casa dos Meninos 
Terceiro Setor Confirmado

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

A proposta deste workshop e propiciar um momento para apresentacoes de especialistas no 
tema de provisao de acesso a Internet sobre as possibilidades e desafios de conectividade 
comunitaria. O acesso a Internet e uma necessidade que atinge a todos independentemente 
do status economico, educacional ou social. As tecnologias digitais ja fazem parte do 
cotidiano de cidadaos em todo o mundo e a possibilidade de todos acessarem a rede e 
indispensavel, sobretudo porque atraves da Internet as pessoas podem usufruir de direitos 



sociais, economicos e politicos. Mas como conectar a metade dos lares brasileiros que 
permanecem desconectados? Quais sao os modelos de conectividade comunitaria 
possiveis? Essa e uma alternativa viavel? Quais os entraves do ponto de vista regulatorio, 
economico, social e tecnologico? Atualmente as redes comunitarias sao uma alternativa aos 
modelos comercias de provimento de internet, em especial para aqueles que se encontram 
em regioes onde a conexao nao chega via provedores comerciais ou entao grupos que 
desejam construir redes proprias. O modelo de redes comunitarias surge como opcao de 
inclusao digital as comunidades, que por sua vez, decidem conjuntamente o tipo de conexao 
que desejam ter e como estruturar sua rede, de forma, que a conexao deixa de ser um mero 
produto para tornar-se um projeto, uma realizacao, a conquista de um direito. Propoe-se 
entao que atores dos setores privado, governamental, terceiro setor e da academia somem-
se a discussao sobre as deficiencias e necessidades que os provedores de acesso a 
Internet comunitaria possuem.

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

Com base no 3 principio do ?Decalogo para a governanca e uso da Internet no Brasil?, "o 
acesso a Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o desenvolvimento 
social e humano, contribuindo para a construcao de uma sociedade inclusiva e nao 
discriminatoria em beneficio de todos". Os provedores de acesso sao os responsaveis por 
fornecer a chamada ?conectividade de ultima milha?. Portanto, discutir quais sao os 
modelos possiveis para para conectar as parcelas da sociedade desprovidas de recursos e 
infraestrutura esta diretamente relacionado com os principios do CGI.br

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

O painel contara com 60 minutos das apresentacoes dos palestrantes e os 30 minutos 
restantes serao destinados as interacoes com a audiencia presencial e remota. A audiencia 
recebera um link com acesso a publicacoes sobre o tema, de forma que poderao tambem 
embasar seus questionamentos no material de analise. Outros materiais tambem poderao 
ser oferecidos a plateia de antemao.

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

Idealiza-se a partir deste workshop que se chegue a algumas recomendacoes especificas 
para o contexto brasileiro no tocante ao desenvolvimento da conectividade comunitaria no 
pais. A reuniao de atores de diferentes setores envolvidos na tematica sera uma 
oportunidade impar para a conjuncao de processos e pessoas que pensam sobre as 
condicoes de acesso a internet nacionalmente. E possivel que se crie um grupo de 
discussao sobre estrategias de incidencia e de cooperacao sobre o tema.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Idealiza-se a partir deste workshop que se chegue a algumas recomendacoes especificas 
para o contexto brasileiro no tocante ao desenvolvimento da conectividade comunitaria no 
pais. A reuniao de atores de diferentes setores envolvidos na tematica sera uma 
oportunidade impar para a conjuncao de processos e pessoas que pensam sobre as 



condicoes de acesso a internet nacionalmente. E possivel que se crie um grupo de 
discussao sobre estrategias de incidencia e de cooperacao sobre o tema.

Nome do/a moderador/a

Laura Tresca

Genero do/a moderador/a

feminino

Estado do/a moderador

distrito_federal

Email do/a moderador/a

laura@article19.org

Organizacao do/a moderador/a

Artigo 19

Mini-biografia do/a moderador/a

E coordenadora do programa de Direitos Digitais. Graduou-se em jornalismo e em Ciencias 
Sociais pela USP, E mestre em Comunicacao Social pela UMESP. Pesquisadora no estudo 
sobre celulares e desenvolvimento socioeconomico na America Latina, junto a Universidade 
Aberta da Catalunha. Foi consultora em ambientes digitais e coordenadora de comunicacao 
da rede Casa Brasil do Governo Federal.

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 



Marcelo Blanco

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

sp

Email do/a relator/a

marcelo@article19.org

Organizacao do/a relator/a

ARTIGO 19

Mini-biografia do/a relator

E assessor de projetos no programa de Direitos Digitais. Trabalha na area de Direitos 
Digitais da ARTIGO 19. E formado em Relacoes Internacionais pela Pontificia Universidade 
Catolica de Sao Paulo (PUC-SP) e cursa graduacao em Filosofia na Universidade de Sao 
Paulo (USP). Estagiou na ARTIGO 19 nas areas de protecao e direitos digitais durante a 
graduacao e agora integra a equipe novamente.

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


