Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Condicoes de provimento de acesso a internet no Brasil: quais devem ser os direitos
fundamentais dos assinantes de banda larga

Formato do workshop
painel

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Elisa Vieira Leonel

Genero do/a palestrante do setor governamental
feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Anatel

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Integrou a carreira de Especialista em Politicas Publicas e Gestao Governamental de Minas
Gerais. Atualmente e integrante quadro de especialista em regulacao de servicos publicos
de telecomunicacoes na Anatel. Foi assessora para temas relacionados a inclusao digital no
gabinete da Presidencia da Republica e assessora especial e secretaria-executiva substituta
do Ministerio das Comunicacoes.

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
Nieremberg Ramos

Genero do/a palestrante do setor empresarial
masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
paraiba

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
NR Telecomunicacoes

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Graduado no curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes pelo IFPB (2012).
Mestre em Engenharia Eletrica, na area de concentracao de Telecomunicacoes pelo IFPB
(2016). Doutorando em engenharia eletrica da UFCG, na linha de pesquisa de eletronica e
telecomunicacoes. Tem experiencia na area de Telecomunicacoes, com enfase em antenas,
eletromagnetismo aplicado e legislacao regulatoria.

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
Kimberly Anastacio

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Consultora ARTIGO 19

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Graduada e mestranda em Ciencia Politica pela Universidade de Brasilia. Estuda a
participacao social e representacao politica nos mecanismos de governanca da Internet. Foi
membro discente do Programa de Educacao Tutorial em Ciencia Politica (PET/POL) e faz
parte da Segunda Turma da Escola de Governanca da Internet no Brasil (EGI).

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. Foi consultora da ARTIGO 19,
coordenando uma pesquisa sobre as condicoes contratuais de prestacao do servico de
banda larga de provedores de acesso no Brasil.

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
A proposta deste workshop e propiciar um momento para apresentacoes de especialistas no
tema de provisao de acesso a internet e nas praticas comerciais e legais adotadas no
mercado brasileiro . 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 da sua liberdade de expressao e do acesso a informacao. E tambem atraves da
internet que muitos servicos publicos sao oferecidos, e nao e estranho afirmar que os

governos cada vez mais se valem das tecnologias para se comunicar com os cidadaos. Ela
se apresenta, entao, como um bem publico: um direito que, longe de ser privilegio ou mera
mercadoria paga, precisa ser garantido com qualidade e transparencia. 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
possuem. Como um provedor de acesso formula as condicoes sobre as quais seu servico
sera prestado? Quais os parametros legais (nacionais e internacionais) devem ser
observados? Como tais parametros podem ser observados na relacao com os
consumidores? Essas, entre outras questoes correlatas serao abordadas.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Os provedores de acesso sao os responsaveis por fornecer a chamada ?conectividade de
ultima milha?: ligando os usuarios individuais em suas casas a infraestrutura de
telecomunicacoes existente. Em muitos paises, ISPs operam como monopolios ou
oligopolios devido a falta de concorrencia, o que muitas vezes faz com que comunidades
rurais ou pobres nao acessem a internet. Dessa forma, o exercicio da liberdade de opiniao e
expressao das pessoas acaba atrelado a empresas privadas, que funcionam nao apenas
como provedores de acesso, mas tambem como potenciais portais de informacao e
intermediarios da livre expressao dos individuos. Portanto, debater as condicoes presentes e
possibilidades de regulacao dos servicos providos a nivel nacional e um tema de suma
importancia para a governanca da internet no Brasil, ja que sao os provedores aqueles com
quem os usuarios de internet interagem diretamente. Analisar tais condicoes deve ser tarefa
constante dos atores que atuam na governanca da internet

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
A estrutura da atividade sera de Painel, com apresentacoes dos palestrantes de cada setor
e posterior abertura para debate e participacao do publico. Cada apresentador tera 15
minutos para fazer sua exposicao relativa a necessidade. A Mesa contara com 4
participantes, mais a mediadora, sendo, consequentemente, reservados 30 minutos para
debate entre os palestrantes com a participacao do publico. Serao pautados, alem de
eventuais topicos espontaneos: os principais desafios para a incorporacao de padroes
internacionais de direitos humanos, especialmente a privacidade e liberdade de expressao
aos documentos que regulam a oferta do servico de acesso a internet e a regulacao do
poder publico sobre as condicoes de provisao de internet.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
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 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 a adocao de padroes internacionais de direitos
humanos pelos provedores de acesso a internet. 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 com
provedores de acesso para a realizacao deste objetivo.

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 pela UMESP 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

