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Titulo do workshop

Consulta Publica e Audiencia Publica no Estado Democratico de Direito

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 

Fernanda Campagnucci

Genero do/a palestrante do setor governamental

FEMININO



Estado do/a palestrante do setor governamental

sp

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Secretaria Municipal da Educacao de Sao Paulo

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Desenvolve projetos de prevencao da corrupcao, transparencia, governo aberto, dados 
abertos e controle social. Fellow da OEA no Programa para Promocao de Governos Abertos 
nas Americas (2015) e integrante da Open Data Leaders Network, do Open Data Institute 
(2016). Graduada em Jornalismo pela ECA-USP (2008) e mestre em Educacao pela FE-
USP (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?

sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Edilson Osorio Jr.

Genero do/a palestrante do setor empresarial

masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

OriginalMy.com

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Cientista computacional, professor e especialista em seguranca da informacao. Atuou como 
consultor em Blockchain e Big-Data do ITS-Rio para o projeto Mudamos e auxiliou na 
coordenacao de projeto de pesquisa da FGV Direito-SP na area de guarda de dados 
pessoais. Graduado em Copyright (Direito Autoral) pela Escola de Direito de Harvard. 
Fundou em 2015 a OriginalMy.com.

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

Manoel Galdino

Genero do/a palestrante do terceiro setor

MASCULINO

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

TRANSPARENCIA BRASIL

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Executive director of Transparencia Brasil, the most important anti-corruption NGO in Brazil. I 
am fortunate to lead a great team on our fight to tackle corruption and promote open 
government in Brazil. I'm responsible for reporting to the board, secure funding for our 
activities, talking to the press and government and drive national conversations about 
corruption and transparency.

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

Bacharel em Direito pelo Centro Universitario de Brasilia, pesquisadora 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.

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

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

Esclarecer a importancia da consulta e audiencia publicas no Estado Democratico de Direito 
e como pode haver esse tipo de participacao social na gestao e controle da Administracao 
Publica.



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

Diante da consulta publica em andamento a respeito do decreto Decreto n. 4.829, de 3 de 
setembro de 2003, que define as atribuicoes do CGI, a qual visa ampliar a participacao e o 
debate com a sociedade, torna-se indispensavel esclarecer no que consiste efetivamente 
essa ferramenta de participacao popular.

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

Estimular a participacao popular na gestao e controle da Administracao Publica.

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 

Thiago Guimaraes Moraes ---

Genero do/a relator/a

MASCULINO

Estado do/a relator/a

distrito_federal

Email do/a relator/a

moraes.t@gmail.com

Organizacao do/a relator/a



pin - Laboratorio de Pesquisa em Politicas Publicas e Internet

Mini-biografia do/a relator

Bacharel em Engenharia de Redes de Telecomunicacoes (2008) e Direito (2016) e Mestre 
em Ciencias da Informacao (2013) pela Universidade de Brasilia. Pesquisador do LAPIN, e 
coordenador administrativo e tambem auxilia no desenvolvimento das linhas de pesquisa do 
grupo (Governanca da Internet, Regulacao de Dados e Blockchain). Tambem e Analista de 
Informatica da Procuradoria Geral da Republica.

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


