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1) Titulo: etica no uso das tecnologias Big Data e IoT

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

sp

Setor do/a proponente

setor_empresarial

Estado do/a co-proponente

sp

Setor do/a co-proponente

setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental 

RODRIGO HJORT

Genero do/a palestrante do setor governamental

masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

SERPRO

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Data Scientist at SERPRO Professional with 20+ years of experience at development and 
operational tasks on private and public IT companies. Specialties: GNU/Linux, Database 
Management Systems (DBMS), Java Platform, Free and Open Source Software, Big Data 
(Hadoop & NoSQL), Data Science, Data Discovery, Geographic Information Systems (GIS), 
and Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS).

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

Eduardo Leal Macedo

Genero do/a palestrante do setor empresarial

masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Telefonica Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Diretor de Articulacao Institucional na Telefonica Brasil de setembro de 2016 ate o momento. 
Gerente Institucional Federal na empresa Telefonica Brasil de fevereiro de 2014 ate 
setembro de 2016. Assessor Executivo na empresa Telefonica Brasil de outubro de 2011 ate 
janeiro de 2014.

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 terceiro setor

Marco Antonio Konopacki

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

Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Graduado em ADMINISTRACAO (2006) e Mestre em CIENCIA POLITICA (2012) pela 
UFPR, doutorando em CIENCIA POLITICA pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Desenvolveu trabalhos na area de tecnologia de software e telecomunicacoes quando foi 
pesquisador do Instituto Tecnologico da Aeronautica (2005-2008).Em 2016 tornou-se 
Coordenador de Projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janei

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

HENRIQUE ARAUJO COSTA

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

pesquisa Gepro/UnB

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

Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasilia (UnB). Mestre e 
Doutor pela Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo (PUC/SP). Membro do grupo de 
pesquisa Gepro/UnB. Membro do Conselho Consultivo da Revista dos Estudantes de Direito 
da UnB e da Revista Direito.UnB.

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

Manoel Galdino, masculino, sao paulo/sp, mgaldino@transparencia.org.br, terceiro setor, 
confirmado.

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

No que diz respeito as tecnologias de Big Data e IoT, temas fundamentais sao: privacidade; 
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informacao; e o grande questionamento 
sobre emprego ou desemprego decorrente do avanco dessas tecnologias. O objetivo do 
workshop proposto e levantar uma discussao a respeito dos pontos elencados acima e fazer 
entender: quais sao os beneficios e os riscos decorrentes do uso dessas tecnologias; ate 



onde uma pessoa pode escolher utilizar o Big Data e IoT em seu favor; quando 
simplesmente nao ha escolha em utiliza-las; e ter ciencia do real avanco e aplicabilidade 
dessas tecnologias.

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

O Big Data e a Internet da Coisas ja faz parte do dia-a-dia da sociedade global, entretanto, a 
maioria das pessoas nao sabe exatamente o que e, como funciona, para que serve, quais 
sao os beneficios e riscos dessa tecnologia, enfim, nao sabem como se comportar diante 
dessa realidade. Mesmo pessoas mais instruidas nao tem ciencia do avanco dessa 
tecnologia na esfera privada, menos ainda no que diz respeito a esfera publica. E 
proeminente a necessidade de discussao a respeito da escolha que o membro da sociedade 
civil tem de utilizacao dessa tecnologia, e a respeito do fato de que em muitos casos 
simplesmente nao ha escolha, nao lhe cabe decidir a respeito.

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

painel com aproximadamente 15 minutos para explanacao do tema por palestrante; 30 
minutos para perguntas e debates entre os palestrantes em decorrencia das perguntas.

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

: Apos a fala dos debatedores havera um momento especifico para a participacao do 
publico, que podera encaminhar perguntas e fazer colocacoes sobre o tema proposto. As 
intervencoes deverao ser realizadas pelo microfone, e por meio da participacao remota. As 
perguntas da audiencia serao direcionadas aos painelistas indicados por meio do 
moderador, que tera a faculdade de tambem formular perguntas. O tempo limite de resposta 
se restringira a 5 minutos. Ademais, sera feita divulgacao previa do evento nas redes sociais 
dos proponentes/moderador/relator/organizacoes envolvidas, a criterios desses, onde o 
publico podera enviar comentarios e questionamentos por meio de hashtags.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Propiciar um reflexao mais aprofundada acerca de temas como privacidade, seguranca e 
real necessidade do uso indistinto da tecnologia.

Nome do/a moderador/a

HEGLE ZALEWSKA

Genero do/a moderador/a



FEMININO

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

heglezalewska@adv.oabsp.org.br

Organizacao do/a moderador/a

Kaunert & Zalewska Advogadas Associadas

Mini-biografia do/a moderador/a

Advogada especialista em Direito Digital e Tecnologia da Informacao pela Escola Politecnica 
da USP. Atuou como estagiaria junto a Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo na 
esfera do Direito Criminal. Advogada na area Criminal e Civel.Estudiosa sobre 
responsabilidade Civil e Criminal no uso da internet. Estudiosa em materia de Propriedade 
Intelectual, com enfase em Marcas e Patentes

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 

Janne Kaunert

Genero do/a relator/a

FEMININO

Estado do/a relator/a



sp

Email do/a relator/a

jkaunert@adv.oabsp.org.br

Organizacao do/a relator/a

Kaunert & Zalewska Advogadas Associadas

Mini-biografia do/a relator

Advogada especialista em Direito Digital e Tecnologia da Informacao pela Escola Politecnica 
da USP. Atuou como Executiva do Conselho de Etica do CONAR. Estudiosa sobre temas 
como: Etica, Responsabilidade Civil, Protecao de dados, Privacidade, Seguranca 
Cibernetica e Regulamentacoes Nacionais e Internacionais no ambito 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


