Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
A quem pertence .Amazon? O que sao nomes de dominio geograficos de primeiro nivel e
como participar destas decisoes na ICANN

Formato do workshop
outro

Estado do/a proponente
ceara

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
paraiba

Setor do/a co-proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental
Benedicto Fonseca

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
benedicto.fonseca@itamaraty.gov.br

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
O Embaixador Benedicto Fonseca Filho e Diretor do Departamento de Assuntos Cientificos e
Tecnologicos do Ministerio das Relacoes Exteriores, Itamaraty do Brasil. Diplomata treinado
por profissao, nomeado embaixador em 2010, participou de varios foruns internacionais
relacionados com questoes de governanca da Internet, como o IGF, o processo da CMSI, o
CSTD, o GAC na ICANN e a Netmundial etc.

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
Daniel Fink

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
ICANN Global Stakeholder Engagement

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Daniel ingressou na ICANN em maio de 2014 e e baseado em Sao Paulo, Brasil. Atuou
como Chefe de Ciencia e Tecnologia para a Embaixada do Brasil em Seul e e doutorado em
Ciencias da Gestao pelo Instituto Superior de Ciencia e Tecnologia da Coreia (KAIST).
Anteriormente de ingressar na ICANN, Daniel era o Diretor Executivo do secretariado da
Netmundial.

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
Flavia Lefevre Guimaraes

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
PROTESTE

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Flavia Lefevre Guimaraes e advogada e Conselheira da PROTESTE - Associacao de
Consumidores; foi representante das entidades de defesa do consumidor no Conselho
Consultivo da ANATEL de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2009 e eleita para representar o
3 Setor no Comite Gestor da Internet no Brasil (2014 a 2017). Em maio de 2017 foi reeleita
para mais um periodo de tres anos.

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
Maurilia Gomes

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
amazonas

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
UFAM

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Mestra em Ciencias da Comunicacao pela Universidade Federal do Amazonas. Tem
experiencia profissional com o magisterio superior e com consultoria e assessoria na area de
Comunicacao. Atualmente, participa do Nucleo de Estudos e Praticas em Cibercultura
(NepCiber), vinculado ao Centro Popular do Audiovisual, e do Grupo de Estudos de
Relacoes Publicas, da Universidade Federal do Amazonas.

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
Renata Aquino Ribeiro, Feminino, Ceara, raquino@gmail.com, E. I. Pesquisa/NCUC LAC,
Terceiro Setor, confirmada Mark Datysgeld, Masculino, Sao Paulo, markwdt@gmail.com,
ICANN Business Constituency membro, Setor Empresarial, confirmado Lilian Ivete Deluque
Bruges, Feminino, Colombia, lilidebru@hotmail.com, Municipio de Barranquilla, Governo,
confirmada (Palestrante remota) Milton Mueller, EUA, Masculino, milton@gatech.edu,
Internet Governance Project - Georgia Institute of Technology, Comunidade Cientifica,

confirmado (Palestrante remoto) Louise Marie Hurel, Feminino, Rio de Janeiro/Reino Unido,
loumariehsd@gmail.com, Pesquisadora, London School of Economics, Comunidade
Cientifica, confirmada (moderadora remota) Gustavo Paiva, Masculino, Rio Grande do Norte,
gdp.direito@gmail.com, Pesquisador, UFRN, Terceiro Setor, confirmado (relator adicional)
Dina Solveig, Feminino, Holanda, icann@thomascovenant.com, Programadora, Amsterdam
Hackerspace, Terceiro Setor, confirmada

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Os dominios de primeiro nivel de nomes geograficos como www.reserva.amazon ou
www.watches.swiss tem gerado grande discussao no campo da governanca de internet.
Quando se trata do dominio .Amazon e todas as discussoes que esse tema abarca,
encontram-se ai diversos outros assuntos trazidos a tona como mudancas climaticas,
tecnologia e sustentabilidade, propriedade intelectual e futuro da internet. Sao tantas
preocupacoes intercaladas que os processos de resolucao sobre o futuro destes nomes de
dominio tem sido estudados por grupos de trabalho, por revisoes independentes e ate pela
diretoria da ICANN, a organizacao que supervisiona o Sistema dos nomes de dominio em
todo o mundo. Este workshop trara conteudos para discussao a partir dos pontos de vista de
todos os stakeholders e boa parte das organizacoes envolvidas na definicao destes nomes
geograficos. A sociedade civil dentro da ICANN que estuda questoes relacionadas a nomes
de dominio nao comerciais e a proponente deste workshop e investigara a fundo a
comercializacao de nomes geograficos em seus pros e contras. Por meio do caso especifico
do dominio .amazon, que esta sendo pleiteado e sera possivelmente delegado a empresa
homonima, o presente workshop pretende estudar dos nomes de dominio geograficos em
primeiro nivel e o seu processo de delegacao. que hoje encontra-se dentro do mesmo
processo de delegacao de Dominios Genericos de Primeiro Nivel (gTLDs). Os participantes
deste workshop tem trabalhado com temas de tecnologia e sustentabilidade e farao as
vezes de moderadores convidando tambem os participantes do evento a trazerem sua
opiniao. Atraves do formato aquario, onde participantes podem pular para dentro e para fora
da discussao, serao coletadas diversas visoes desse tema com objetivo de formular uma
proposta coerente dos stakeholders da governanca brasileiros para o futuro deste debate.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Este workshop e relevante pois o Brasil tem se posicionado no debate sobre o futuro do
.Amazon atraves de seus representantes governamentais oficiais na ICANN. Por outro lado,
os governos regionais das regioes Norte e Nordeste do Brasil ainda nao estao informados da
amplitude deste debate. Falta tambem informacao da comunidade tecnica e cientifica sobre
a natureza dos nomes de dominio geografico e sua significacao em um contexto tecnologico
em mudancas. Por sua vez, a sociedade civil tem sido uma participante com informacoes e
posicoes desencontradas sobre esse debate. Enquanto um manifesto na comunidade
Bestbits apresentou vozes da regiao Amazonica e sua visao deste tema como apropriacao
cultural,alem de apontar para a falta de consulta aos atores regionais, por outro lado,
acontecia algo bem diferente em outras manifestacoes da sociedade civil. Todos os pontos
de vista precisam ser discutidos para que a populacao brasileira informada possa se
posicionar.

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

O formato sera fishbowl (aquario), assim os participantes da sessao poderao realizar suas
falas, com um cadeira sempre disponivel para o publico, respeitando os temas da agenda. A
pergunta orientadora e o tema do workshop: A quem pertence .amazon e o que sao os
nomes de dominio geograficos e como devem ser regulamentados Agenda do workshop
00:00-00:10min - Introducao dos organizadores e apresentacao do formato aquario
00:10min-00:20min- Apresentacao do tema pela sociedade civil 00:20min-00:30minApresentacao do tema pelo setor empresarial 00:30min-00:40min- Apresentacao do tema
pelo governo 00:40min-00:50min- Apresentacao do tema pela comunidade cientifica e
tecnologica 00:50min-00:60min- Primeiro bloco de falas de participantes da sessao 00:60min00:70min- Respostas dos debatedores as falas dos participantes 00:70min-00:80minSegundo bloco de falas de participantes da sessao 00:80min-00:90min- Respostas finais de
cada um dos debatedores convidados sobre o tema

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
O envolvimento da audiencia presencial e remota sera motivado pelo proprio formato do
workshop - fishbowl ou aquario ou debate colaborativo - e pelas intervencoes dos
representantes de diversos setores. As falas apresentadas serao realizadas como
provocacoes para que os participantes da sessao se posicionem e se expressem. Havera
um moderador remoto que acompanhara os participantes da sessao online. Apoiado pelos
organizadores, o moderador remoto ira trazer as participacoes em texto, audio ou video. Um
moderador de redes sociais acompanhara intervencoes online nas maiores redes sociais do
evento e das organizacoes participantes. A tag #PontoAmazon sera usada para motivar o
debate antes, durante e depois do forum. As intervencoes serao realizadas durante o bloco
para apresentacoes de participantes da sessao e participantes remotos serao tratados
prioritariamente aos que estarao na sala. Com ajuda de moderadores e organizadores, todas
as falas serao representadas.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Os resultados pretendidos sao a conscientizacao do publico brasileiro, de imigrantes de
paises vizinhos e mesmo dos que acompanham governanca da internet no Brasil no mundo
todo, do que se tratam os nomes de dominio geograficos e como e decidida sua utilizacao.
O caso .Amazon sera um exemplo dos niveis de complexidade para a definicao de uso de
nomes de dominio geograficos e os caminhos para colaborar com a regulamentacao destes
enderecos de internet. No momento deste workshop, muitos nomes geograficos de todo o
mundo estao ainda sendo definidos e regulamentados como dominios de internet e essa
visao de futuro sera fundamental para jogar luz sobre o assunto. Com a colaboracao de
palestrantes de diversos setores, sera possivel criar uma documentacao das diversas visoes
sobre esse assunto que pode reverter ou mesmo guiar futuras decisoes.

Nome do/a moderador/a
Bruna Santos

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
distrito_federal

Email do/a moderador/a
bruna.mrtns@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
LAPIN UNB

Mini-biografia do/a moderador/a
Bacharel em Direito pelo Centro Universitario de Brasilia, com especializacao em
Governanca da Internet. Colaboradora do Observatorio da Internet no Brasil (OIB.br). Alem
disso atua como pesquisadora no Laboratorio de Politicas Publicas e Internet da
Universidade de Brasilia (LAPIN/UNB), faz parte do Observatorio da Juventude (SIG Youth)
e e atual co-coordenadora do Internet Governance Caucus.

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
Viviane Vinagre

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a

paraiba

Email do/a relator/a
vivianegvinagre@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
LABRINT LoFT

Mini-biografia do/a relator
Viviane Vinagre e estudante de Direito da UFPB, faz parte do Youth Observatory,.

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

