Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Neutralidade de rede, liberdade de expressao e a autonomia do cidadao na democracia
brasileira

Formato do workshop
mesa_redonda

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
Cristiano Ferri Faria

Genero do/a palestrante do setor governamental
masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Lab Hacker - Camara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Doutor em ciencia politica e sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Estudos Sociais e Politicos, Mestre em Politicas Publicas pela Queen Mary
College - Universidade de Londres. Bacharel em Direito pela Universidade de Brasilia.
Atualmente e Coordenador do Laboratorio Hacker da Camara dos Deputados e trabalha com
projetos de e-democracia e transparencia 2.0.

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
membro do setor de provedores de internet

Genero do/a palestrante do setor empresarial
nao se aplica

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
nao se aplica

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
nao se aplica

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
Rachel Callai Bragatto

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
parana

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
#RedeLivre

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Doutora em sociologia pela Universidade Federal do Parana (UFPR), desenvolve pesquisas
nas areas de comunicacao e politica e impactos da internet sobre a pratica politica e
engajamento civico. E consultora da #RedeLivre

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 da comunidade cientifica e tecnologica
Sivaldo Silva

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
UnB

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Professor da Faculdade de Comunicacao (FAC) e do Programa de Pos-Graduacao em
Comunicacao da Universidade de Brasilia (UnB). Tambem desenvolve trabalhos de
consultoria junto a outras organizacoes governamentais e nao-governamentais na area de
democracia digital e governo eletronico, direitos humanos e midia e politicas publicas.

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
nao

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O principal objetivo da mesa e levar ao espectador os diversos enquadramentos da questao
da neutralidade da rede e suas implicacoes para a autonomia de navegacao do cidadao
dentro de um sistema democratico. Tendo em vista a forte relacao que existe entre
governanca da internet e os interesses estrategicos de governo, entidades privadas e
publico em geral, o tema da neutralidade ganha espaco porque e a base de qualquer
questao que se queira colocar perante os usos e apropriacoes que se faz da internet.
Portanto, um dos objetivos e levar ao publico visoes distintas de um mesmo tema,
abordando elementos chaves para a compreensao do objeto e de como ele pode impactar
no dia a dia de cada um. Pode-se acrescentar como objetivo, tambem, o levantamento de
questoes importantes para o avanco dos debates sobre neutralidade. Alem disso, ambiciona
fornecer ao publico informacoes de relevancia para que ele tenha consciencia sobre o tema
e possa levar a frente novos questionamentos e visoes a respeito do assunto.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Frequentemente quando se fala de neutralidade da rede termos como liberdade de escolha,
acesso aberto, controle de dados e internet colaborativa sao acionados a fim de marcar uma
discussao que tem como principal preocupacao a garantia de que a navegacao na internet
permaneca livre e aberta. E qual o impacto disso para a democracia? E possivel dizer que o
uso sem restricoes das potencialidades da rede se reverte em real liberdade de expressao?
Que autonomia nacional podemos assegurar para paises que ambicionam regulamentar
aspectos do desenvolvimento da internet em seus territorios? Como equacionar as
necessidades da esfera publica com os anseios economicos de empresas que provem
acesso a internet? Esses e outros questionamentos engrossam o caldo desse amplo debate,
de maneira que devemos envolver na elaboracao de melhores praticas de governanca da
internet o maior numero possivel de interessados; de cidadaos a corporacoes do ramo, de
governos a sociedade civil organizada.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O debate, com total de 90 minutos, tera um formato aberto, com moderacao de um dos
membros da mesa. Este deve fazer intervencoes de modo a garantir a participacao
igualitaria de todos os presentes na mesa, bem como assegurar que haja interacao com a
plateia (detalhada no item seguinte). A mesa seguira com proposicao de uma questao inicial:
qual o impacto e a importancia da manutencao da neutralidade da rede para a democracia?
A partir dela, e a depender da dinamica que o debate tomar, outras perguntas serao
inseridas na discussao. Algumas perguntas que estarao no roteiro: E possivel dizer que o
uso sem restricoes das potencialidades da rede se reverte em real liberdade de expressao?
Que autonomia nacional podemos assegurar para paises que ambicionam regulamentar
aspectos do desenvolvimento da internet em seus territorios? Como equacionar as
necessidades da esfera publica com os anseios economicos de empresas que provem
acesso a internet?

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Do tempo total programado (90 minutos), pretendemos reservar momentos distintos para a
participacao do publico. Durante a ocorrencia da mesa, o moderador podera inserir
perguntas curtas em meio as discussoes. Essa modalidade sera direcionada a quem estiver
assistindo remotamente. A entidade proponente, INCT.DD, garantira cobertura em tempo
real de todo o evento, agregando conteudo audiovisual e a utilizacao de hashtags. A ideia e
que essas perguntas sejam pincadas em tempo real, de modo a dar mais dinamica a mesa.
Em outro momento, reservamos 20 minutos para que a plateia presente faca
questionamentos. Assim, asseguramos a participacao de todos.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O tema em tela, a interface de discussao entre neutralidade da rede e democracia no Brasil,
visa apresentar um panorama dos debates que envolvem areas tao distintas e tao
importantes para a consolidacao desse principio no cenario nacional. Pretende-se que o
publico 1) tenha uma nocao geral do que e neutralidade da rede; 2) tome conhecimento do
espaco que o Brasil ocupa no cenario internacional no que diz respeito as leis envolvidas no

processo; 3) entenda os impactos que o fim da neutralidade acarretaria; 4) compreenda a
nocao de neutralidade dentro do espectro de areas envolvidas, tais como politica, social,
legal e economica. Por fim, espera-se fomentar ainda mais o debate, de forma a subsidiar
futuras discussoes nos mais diversos ambitos de interesse dos concernidos, a exemplo de
espacos empresariais, academicos e sociais.

Nome do/a moderador/a
Sivaldo Silva

Genero do/a moderador/a
masculino

Estado do/a moderador
distrito_federal

Email do/a moderador/a
sivaldop@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
UnB

Mini-biografia do/a moderador/a
Professor da Faculdade de Comunicacao (FAC) e do Programa de Pos-Graduacao em
Comunicacao da Universidade de Brasilia (UnB). Tambem desenvolve trabalhos de
consultoria junto a outras organizacoes governamentais e nao-governamentais na area de
democracia digital e governo eletronico, direitos humanos e midia e politicas publicas.

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

Cristiano Ferri Faria

Genero do/a relator/a
masculino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
ferri.cristiano@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Lab Hacker (Camara dos Deputados)

Mini-biografia do/a relator
Doutor em ciencia politica e sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Estudos Sociais e Politicos, Mestre em Politicas Publicas pela Queen Mary
College - Universidade de Londres. Bacharel em Direito pela Universidade de Brasilia.
Atualmente e Coordenador do Laboratorio Hacker da Camara dos Deputados e trabalha com
projetos de e-democracia e transparencia 2.0.

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?
nao

