Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Infraestrutura de redes e direito de passagem como premissa para o acesso a Internet

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
paraiba

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
distrito_federal

Setor do/a co-proponente
setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental
Miriam Wimmer

Genero do/a palestrante do setor governamental
feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
MCTIC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Doutora em Politicas de Comunicacao e Cultura pela Faculdade de Comunicacao da
Universidade de Brasilia (2009-2012) e Mestre em Direito Publico pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro-UERJ (2005-2006). Graduacao em Direito pela UERJ (1998-2004).
Bolsista do programa internacional da Universidade de Waseda em Toquio (2001-2002).
Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicacoes

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
Eduardo Levy

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
SINDITELEBRASIL.

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Engenheiro Eletricista e de Telecomunicacoes pela PUC-RJ, ocupou cargos na Telerj,
Telebras e Embratel. E o atual Diretor Executivo do SINDITELEBRASIL.

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
Percival Henriques de Souza neto

Genero do/a palestrante do terceiro setor
masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
paraiba

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Anid-Associacao Nacional para Inclusao Digital

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Fisico e bacharel em Direito, foi diretor tecnico do Inmetro/Imeq na Paraiba e e especialista
em gestao publica. Atualmente, exerce a presidencia da Associacao Nacional para Inclusao
Digital - ANID.

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

Jose Luiz Ribeiro

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
RNP-Rede Nacional de Pesquisa

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Jose Luiz Ribeiro Filho e Ph.D. em Ciencia da Computacao pela Universidade de Londres,
Mestre em Ciencia da Computacao pela COPPE Sistemas e Engenheiro Eletronico pela
UFRJ. Participou e liderou diversos projetos nas areas de arquitetura de computadores e
redes eletronicas no NCE/UFRJ na decada de 80. Atualmente e Diretor de Servicos e
Solucoes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

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 debate de especialistas sobre provisao de acesso
a Internet e as possibilidades e desafios no tocante a infraestrutura de redes e o direito de
passagem. O 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 de direitos
sociais, economicos e politicos. Mas como conectar a metade dos lares brasileiros que
permanecem desconectados? Compartilhamento de infraestrutura e possivel? Essa e uma
alternativa viavel? Em que termos? Quais os entraves do ponto de vista regulatorio,

economico, social e tecnologico? A partir desta mesa de debate, pretende-se mapear a atual
situacao da discussao nacional sobre a infraestrutura de redes e o direito de passagem e
aventar possiveis solucoes legais e regulatorias possiveis para a questao. A reuniao dos
diferentes setores aliado a participacao da qualificada audiencia que assiste ao Forum da
Internet no Brasil, sem duvidas, propiciara um momento de articulacao e discussao impar.
Atores privados, publicos, academicos e do terceiro setor poderao chegar a consensos e
discutir seus posicionamentos e estrategias de incidencia politica sobre o tema.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
A necessidade de conectar a sociedade a Internet, demanda um esforco de todos e o
entendimento dos desafios posto. Os provedores de acesso sao os responsaveis por
fornecer a chamada estrutura de telecomunicacoes pela qual a Internet chega aos usuarios.
Portanto, discutir quais sao os modelos possiveis para para conectar as parcelas da
sociedade desprovidas de recursos e infraestrutura esta diretamente relacionado com os
principios do CGI.br

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
A estrutura do workshop sera de Mesa Redonda, com mediacao. Havera um momento para
debate entre os convidados e posterior participacao do publico. Cada debatedor tera 5
minutos para responder as perguntas inicialmente colocadas. A Mesa contara com 4
participantes, mais a mediadora, sendo, consequentemente, reservados 40 minutos para
debate com a participacao do publico.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Como as respostas as perguntas iniciais tomarao so metade do tempo da atividade, a
intencao e propiciar um momento em que a audiencia interaja e participe da discussao da
mesa. Faremos uma primeira rodada de 4 participacoes, sendo duas da audiencia
presencial e duas da audiencia remota. A resposta a pergunta central do painel sera
incentivada pela moderacao tambem nas interacoes da audiencia.

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 com relacao a infraestrutura de redes e o direito de passagem. 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. Dessa forma, acredita-se que e possivel a chegar a propostas
interessantes relativas a infraestrutura de redes.

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 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

Nome do/a relator/a
Alyne de Andrade de Oliveira Bezerra

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a
pernambuco

Email do/a relator/a
alyne@anineandrade.com.br

Organizacao do/a relator/a
IBDI - Instituto Brasile

Mini-biografia do/a relator
Advogada, doutaranda e bolsista de Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre
em direito intelectual e presidente do IBDI.

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

