Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Fortalecendo acoes para a juventude na Governanca da Internet: analise, planejamento e
estrategias

Formato do workshop
outro

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
bahia

Setor do/a co-proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental
Andre Lucas Fernandes

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
pernambuco

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Tribunal de Justica de Pernambuco

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Assessor Tecnico Judiciario no Tribunal de Justica de Pernambuco. Mestrando em direito no
Programa de Pos-graduacao em Direito - PPGD/UFPE. Graduado em direito pela Faculdade
de Direito do Recife - UFPE. Ex-Presidente e atual Membro Colaborador da Comissao de
Direito da Tecnologia e da Informacao (CDTI) da OAB/PE.

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
Pollyana Rigon Valente

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
rs

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
CRERAL Telecom

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Academica de Ciencias da Computacao pela Universidade Regional Integrada das Missoes URI - Campus de Erechim. Administradora de redes na CRERAL Telecom.

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
Bruna Martins dos Santos

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Youth Observatory

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Bruna Santos e pesquisadora da linha de Governanca da Internet no Laboratorio de
Pesquisa em Politicas Publicas e Internet (LAPIN). Faz parte do Observatorio da Juventude
(SIG Youth) e e atual co-coordenadora do IG Caucus. Bacharel em Direito pelo Centro
Universitario de Brasilia e atuou como Assessora Juridica na Subchefia para Assuntos
Juridicos da Casa Civil da Presidencia da Republica.

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
Jessica Botelho

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
NepCiber - Nucleo de Estudos e Praticas em Cibercultura

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Jessica, e atualmente mestranda no Programa de Pos-graduacao em Ciencias da
Comunicacao da Universidade Federal do Amazonas (PPGCCom/UFAM) e colaboradora no
Centro Popular do Audiovisual. Atua em temas relacionados ao jornalismo digital, atuou
como reporter colaboradora na rede Jornalistas Livres; Nucleo de Estudos e Praticas de
Cibercultura (Nepciber), do qual tambem e idealizadora.

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
Gustavo Paiva, Masculino, RN, gdp.direito@gmail.com, GEDI-UFRN, Com. Cientifica e
Tecnologica Nathalia Sautschuk, Feminino, SP, nathalia.sautchuk@gmail.com, NIC.br,
Terceiro setor Rafael Rezende, Masculino, RJ, rafacentenoderezende@yahoo.com.br,
Camara de Vereadores do Rio, Governamental Fernando Schincariol, Masculino, SP,
fernando.schincariol@gmail.com, Google Brasil, Empresarial Marcelle Decothe, Feminino,
RJ, marcelle.decothe@anistia.org.br, Anistia Internacional, Terceiro Setor

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

Reconhecendo nosso status de recem-chegados nas discussoes sobre GI, queremos
aprender, e consequentemente, participar das elaboracoes de politicas e sermos ouvidos.
Mas antes, acreditamos que e muito importante fomentar o debate sobre as barreiras
encontradas, bem como como a necessidade de fortalecer nossa rede para o planejamento
e construcao de estrategias de representacao, focando em como os jovens podem criar e
desenvolver iniciativas adaptadas as suas realidades locais. Outro ponto que se revela
importante e discutir sobre a importancia de programas que nao se destinem apenas a
capacitacao, mas que tambem tratem do engajamento da juventude nos processos
decisorios de desenvolvimento de politicas. Ao abordar estes pontos, o debate deve focar-se
na controversia sobre o dever da juventude construir ou nao uma agenda para o seu
engajamento no ecossistema da GI e, se sim, quais topicos devem estar presentes nela.
Dito isto e dado o quadro inicial, a sessao pretende discutir as seguintes questoes
orientadoras: Quais sao as barreiras encontradas pelos jovens ao entrar no Ecossistema da
Governanca da Internet? Deveria haver uma Agenda da Juventude para a GI? Quais seriam
os temas que voce acha que ainda podemos avancar em termos de participacao e
posicionamento?

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
A Internet tem se tornado particular catalisadora, entre jovens, de novas formas de
relacionamento, compartilhamento de experiencias e criacao de simbolos culturais que
constroem uma identidade geracional e questionam a sociedade ao nosso redor. Os jovens
assumem protagonismo na construcao do que a rede e hoje a partir de diferentes areas de
atuacao, inclusive na governanca, onde nos ultimos anos diferentes movimentos de jovens
surgiram. Apesar disso, ainda encontramos barreiras ao buscar deixar de ser apenas
espectadores para nos tornarmos sujeitos ativos, integrando projetos de impacto e
desenvolvendo capacidades para mudancas sociais. Fortalecer esses movimentos
estrategicamente garante tambem que outros jovens possam se inserir na area, trazendo
inquietacoes e propostas para a governanca global da Internet. Uma das formas de alcancar
esse desenvolvimento e incentivar o intercambio de estrategias com acoes que mobilizam as
juventudes a partir de diferentes setores.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
A primeira etapa do workshop consiste em uma introducao expositiva breve de cada
palestrante, com objetivo de expor sua experiencia, em cerca de 5 minutos, a fim de dar o
pontape para as discussoes que serao aprofundadas na etapa posterior. A segunda etapa e
iniciada com a divisao aleatoria do publico em subgrupos, cada um facilitado por um dos
palestrantes, que receberao anteriormente uma pergunta que guiara a discussao. O objetivo
dessa etapa e permitir que os palestrantes, a partir de suas respectivas iniciativas, fomentem
o debate sobre questoes que jovens enfrentam ao buscar fortalecer acoes na governanca da
Internet. Cada grupo elegera um relator, que apontara os principais topicos da discussao e
os apresentara na terceira etapa do workshop, que consiste em um debate aberto com o
publico com objetivo de colher estrategias.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

Um moderador remoto ira listar perguntas e comentarios do publico online durante o
workshop. Antes da sessao, reuniremos conteudos postados com hashtags (#AgendaYouth)
relacionadas a juventude, alem disso, o conteudo postado online sera usado para trazer
comentarios e perguntas de potenciais participantes que possam enriquecer o debate. A
sessao proposta esta no formato "break-out group discussions", a fim de promover um
debate informal sobre os topicos propostos entre o publico no local e on-line. Acreditamos
que o formato de sessao proporcionara um ambiente dinamico para os participantes
discutirem abertamente os topicos atuais de interesse mutuo focado nos movimentos juvenis
com forte enfase na discussao dirigida pelo publico, criacao de redes de contatos e
participacao de movimentos de base.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O workshop se propoe a ser um espaco em que os participantes sintam-se a vontade para
expor inquietacoes e insights que possam fomentar solucoes inovadoras, abordagens
singulares e proposicoes ousadas que tangenciam o fortalecimento de iniciativas jovens na
governanca da Internet. Dessa maneira, pretendemos que os participantes capacitem-se
para a) desenvolver novas ideias sobre estrategias de acao; b) fortalecam redes de contato;
c) realizem intercambio de boas praticas entre grupos com desafios semelhantes. Em um
segundo momento, a proposta almeja ser um exemplo de como novos modelos de workshop
podem ser mais interativos e produtivos, indo na contramao dos tradicionais paineis, debates
e semelhantes. Horizontalizar o espaco para participacao ativa dos presentes e cada vez
mais necessario, especialmente quando o topico esta intrinsecamente relacionado a um
grupo historicamente sub-representado.

Nome do/a moderador/a
Sarah Linke

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
santa_catarina

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

Organizacao do/a moderador/a
Youth Observatory

Mini-biografia do/a moderador/a
Mestranda e Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista
CAPES. Membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial. Secretaria Executiva
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

Nome do/a relator/a
Guilherme Alves

Genero do/a relator/a
Masculino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
guilherme7alves@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Youth Observatory

Mini-biografia do/a relator
Jornalista e ex-coordenador da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicacao Social

(Enecos), integrou como estudante de graduacao projeto de pesquisa sobre propriedade e
concentracao de midia no Brasil e desenvolveu seu trabalho de conclusao de curso sobre
politicas de universalizacao da Internet no pais, com foco no Programa Nacional de Banda
Larga. Integra o Youth Observatory desde 2016.

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

