Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
De olho no legislativo: controle social e Internet no Congresso Nacional

Formato do workshop
debate

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
Cristiano 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

Laboratorio Hacker da Camara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Cristiano e o Diretor do Laboratorio Hacker da Camara dos Deputados. E tambem
idealizador do Portal e-Democracia. Como servidor da Camara dos Deputados desde 1993,
tem trabalhado em projetos relativos ao processo legislativo, qualidade da lei, transparencia
legislativa, democracia digital, atividades colaborativas (maratonas hacker) e inovacao.
Doutor em ciencia politica e sociologia pela UERJ.

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
Yasodara Cordoba

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Serenata de Amor (Data Science Brigade)

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Yasodara e fellow do Berkman Klein Center em Harvard, desenvolvedora de software e
Industrial Designer. Tambem e conselheira da Open Knowledge Foundation Brasil e Advisor
da Data Science Brigade, startup que cuida do projeto Serenata de Amor.

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
Lucas Teixeira

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Queer

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Coding Rights

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Lucas Teixeira desenvolve, administra sistemas, facilita oficinas (workshops) e conduz
pesquisas nas areas de monitoramento e privacidade online, protecao de dados pessoais e
seguranca digital. Atua na direcao de tecnologia da Coding Rights e no conselho editorial do
Boletim Antivigilancia.

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
Bruno Bioni

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
NIC.br

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. Foi study visitor do
Departamento de Protecao de Dados Pessoais do Conselho da Europa (2015) e
pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da
Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa (2014-2015). Atualmente e advogado do
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br/NIC.br.

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
O objetivo principal do workshop e promover uma discussao acerca do cenario para Internet
no Congresso Nacional e de iniciativas de controle social da administracao publica. Com
isso, a proposta visa apresentar um panorama dos principais projetos de lei sendo discutidos
atualmente no legislativo a partir da perspectiva dos diversos setores e identificar
ferramentas para desenvolver maior controle social sobre os poderes federais. Tambem visa
discutir possibilidades e estrategias de monitoramento legislativo e controle social que
facilitem o acompanhamento das iniciativas que podem afetar diretamente o ambiente da
Internet no Brasil, inclusive atraves de inteligencia artificial e ferramentas tecnologicas. Para
tanto, o workshop sera organizado no formato de um debate. Painelistas de cada setor
representado deverao contribuir com suas perspectivas em dois blocos: - Apresentacao de
iniciativas e estrategias de monitoramento e controle social (Serenata de Amor, Radar
Legislativo e Coalizao Direitos na Rede, plataforma de participacao social da Camara dos
Deputados etc). (32 minutos, 8 minutos de fala para cada painelista) - Como podemos
melhorar o acompanhamento legislativo e o controle social relacionado a governanca da
Internet? (20 minutos, 5 minutos de fala para cada painelista). Cada ponto correspondera a

um bloco de debates. A cada bloco, espaco de 20 minutos sera designado para participacao
da plateia, que podera nao apenas fazer perguntas aos painelistas, mas tambem trazer
comentarios e contribuicoes pessoais. Comentarios da plateia nao devem ultrapassar o
tempo de tres minutos. Paridade de genero na participacao da plateia sera almejada,
inclusive priorizando a fala de mulheres e de quem ainda nao participou.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Iniciativas e projetos de lei incidindo sobre a Internet no Brasil sao frequentes no legislativo.
Ainda assim, o tema do acompanhamento legislativo ainda nao e massivamente abordado
nos eventos e foruns sobre Internet. E preciso qualificar os debates e difundir o
conhecimento sobre estrategias de acompanhamento e monitoramento do poder legislativo
no que tange a governanca da Internet. Ademais, iniciativas nacionais de fiscalizacao dos
poderes federais tem surgido e e importante difundir estrategias e entendimentos sobre
como a Internet e as tecnologias podem contribuir para avancar o controle social sobre a
administracao publica. Por isso, o workshop e relevante, na medida em que populariza
esses temas e apresenta um panorama das atividades e perspectivas dos distintos setores
que tem interesse na governanca da Internet no pais.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O workshop sera estruturado em dois blocos de perguntas que serao direcionados aos
painelistas. A cada rodada, o microfone sera aberto para participantes da plateia interagirem
e trazerem questoes para os painelistas ou mesmo comentarios gerais. Caso o tempo
permita, voltaremos o microfone para os painelistas responderem os questionamentos.
Participantes terao o tempo de tres minutos para fazerem seus apontamentos. Caso o
numero de pessoas desejosas de falar seja menor, o tempo podera ser expandido. Caso
contrario, o prazo sera seguido a risca - inclusive em relacaoao prazo dos painelistas. A
participacao remota tambem sera vital para o workshop. Caso participantes em linha
desejem, poderao participar ao final de cada rodada da mesma forma que os participantes in
loco. Havera uma pessoa acompanhando a participacao remota.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Em cada bloco de discussao, apos a arguicao de cada palestrante, a Coordenacao da Mesa
abrira o microfone para a intervencao de ate 04 integrantes da plateia - respeitando a
paridade de genero - que desejem contribuir com um comentario, pergunta ou resposta
referente a cada bloco. Cada integrante da plateia tera ate quatro minutos para expor seu
posicionamento. Espera-se que os participantes da plateia nao se restrinjam a fazer
perguntas aos ?palestrantes?, mas tecam comentarios pessoais.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O workshop pretende trazer setores diferentes ao dialogo e troca de boas praticas para o
acompanhamento legislativo e controle social. Pretende ainda popularizar o tema e expandir
o interesse da comunidade da Internet em relacao ao que acontece no Congresso Nacional
e na administracao publica, que efetivamente afeta o ambiente em rede. Por fim, espera-se

o que o workshop consiga oferecer ferramentas para quem desejar saber mais e se engajar
no acompanhamento dos poderes federais em relacao a governanca da Internet no pais.

Nome do/a moderador/a
Beatriz Barbosa

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
distrito_federal

Email do/a moderador/a
bia@intervozes.org.br

Organizacao do/a moderador/a
Intervozes / Coalizao Direitos na Rede

Mini-biografia do/a moderador/a
E jornalista e atual coordenadora do Intervozes. Especialista em Direitos Humanos pela USP
e mestre em politicas publicas pela Fundacao Getulio Vargas. E integrante da Executiva do
Forum Nacional pela Democratizacao da Comunicacao (FNDC), da Comissao Nacional de
Etica dos Jornalistas e e coautora do livro ?A Sociedade Ocupa a TV ? O caso Direitos de
Resposta e o controle publico da midia?.

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

Joana Varon

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
joana@codingrights.org

Organizacao do/a relator/a
Coding Rights

Mini-biografia do/a relator
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

