Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
O Futuro da Internet e da Sustentabilidade do Planeta, e a Importancia do Modelo
Blockchain.

Formato do workshop
outro

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental
Daniel Cavalcanti

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
SEPIN/MCTIC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
E mestre em ciencia pela Universidade Waterloo, Canada, e Engenheiro Eletrico de
Telecomunicacoes pela Universidade de Brasilia UNB. E Coordenador-Geral da Agenda
Digital da Secretaria de Politica de Informatica, Ministerio da Ciencia Tecnologia, Inovacao e
Comunicacoes. Foi Consultor de Politicas da ANATEL, Gerente de Projetos do Minicom e
Professor em Engenharia Eletrica do IESB.

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?
nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Karla Cordoba-Brenes

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Sustainability School - Spiral

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Mestre em Desenvolvimento Comunitario pela FAREM-UNAN, Nicaragua. Co-fundadora da
Sustainability School, co-autora do livro New Money for Sustainability e tambem fundadora
da startup Spiral, uma solucao baseada no blockchain para facilitar a criacao de moedas
complementares para atender objetivos sociais e ambientais, atualmente no portfolio da SU
Ventures, Singularity University, Silicon Valley.

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
Adailton Silva

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Rotary Club de Campinas-Sul

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Autor do projeto Ecossistema de Desenvolvimento Sustentavel com Blockchain. Mestre em
Eng. Eletrica, UFPb e Unicamp. Especialista em Gestao e Estrategia de Empresas,
Unicamp. Graduado em Eng. Eletrica, UFPb. Foi Coord. tecnico e membro do Conselho de
Administracao da RNP. Pioneiro em IPv6 no Brasil. Foi Coord. tecnico SOCINFO e Prof. de
pos-graduacao e MBA no CPDEC-Unicamp, Unaerp, Unifran, 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 da comunidade cientifica e tecnologica
Ranulfo Paiva Sobrinho

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
Instituto de Economia da UNICAMP

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Especialista em tecnologia ?blockchain? aplicada a solucao de problemas socioecologicos;
delineador de DACs (Decentralized Autonomous Corporations) para a sustentabilidade. Cofundador da 'startup' Spiral (em incubacao na Singularity University, California, EUA).
Escritor, doutor em economia e pesquisador colaborador do Instituto de Economia da
UNICAMP.

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
Nome: Peter Titcomb Knight Genero: Masculino Cidade/Estado de Residencia: Rio de
Janeiro RJ E-mail: peter@ptknight@braudel.org.br Nome da Organizacao: Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial Setor: Comunidade Cientifica e Tecnologica Minibiografia:
Economista especializado no uso de tecnologias de informacao e comunicacao para
acelerar o desenvolvimento socioeconomico. E Coordenador da Sufficiency4Sustainability
Network, membro do Conselho Diretor do Instituto Fernand Braudel e autor e/ou organizador

de sete livros sobre a Internet e o Desenvolvimento. Exerceu cargos no Banco Mundial,
Cornell University e Fundacao Ford. Tem PhD pela Stanford University.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O principal objetivo do workshop e apresentar e debater o futuro da Internet e
sustentabilidade do planeta, tendo como base modelos de aplicacoes baseadas em
Blockchain, e discutir perspectivas, desafios, regulacao, impactos socio-ambientais e
economicos, tendo em vista inclusive os Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel ? ODS,
da Organizacao das Nacoes Unidas e o Acordo de Paris (COP-21/ONU) como os
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Os objetivos secundarios sao despertar e motivar a
audiencia e os representantes dos diversos setores de interesse sobre os temas abordados.
Apos o evento sera criado e disponibilizado um site e um forum eletronico permanente de
discussoes, para consolidar o debate sobre o tema central relacionado ao evento.
CONTEUDO O workshop sera estruturado nos seguintes topicos: (I) Sustentabilidade e a
Agenda Digital do Brasil; (II) O Futuro das Corporacoes e Organizacoes Autonomas
Descentralizadas; (II) O futuro das corporacoes e organizacoes autonomas
descentralizadas; (IV) Ecossistema de Desenvolvimento Sustentavel com Tecnologia
Blockchain; (V) Suficiencia para sustentabilidade e tecnologias exponenciais.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O futuro da humanidade esta intrinsecamente ligado aos rumos que serao dados a
Sustentabilidade do planeta em todos os aspectos. Da mesma forma, a Internet e um fator
condicionante de futuro, embora haja preocupacao crescente com a sua evolucao como um
servico altamente oligopolizado e cada vez mais dependente da acao de alguns atores
centrais. Uma Internet mais horizontal e menos centralizada e possivel? Muitas vozes dizem
que sim, da mesma forma em que a Sustentabilidade se baseia em acoes descentralizadas
envolvendo multiplos atores. O ponto comum entre Internet e Sustentabilidade e a adocao
de um modelo de blockchain para viabilizar micro transacoes macicas, tanto em um caso
como no outro, e assim alavancar um modelo de Governanca fundamentalmente diferente
tanto em Internet como em Sustentabilidade.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O workshop sera um hibrido de painel com debate, com duracao de 90 minutos, estruturado
da seguinte forma: i) Na primeira parte do workshop, cada painelista-palestrante tera ate
10min para sua fala e apresentacao. ii) Na segunda parte sera realizado um debate com
duracao de 25 minutos, entre os painelistas e a audiencia. iii) Na parte final, de 15 minutos,
ter-se-a as consideracoes finais sobre o workshop, com participacao do relator e da
moderadora.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
O workshop sera um hibrido de painel com debate, com duracao de 90 minutos, estruturado
da seguinte forma: i) Na primeira parte do workshop, cada painelista-palestrante tera ate
10min para sua fala e apresentacao. ii) Na segunda parte sera realizado um debate com

duracao de 25 minutos, entre os painelistas e a audiencia. iii) Na parte final, de 15 minutos,
ter-se-a as consideracoes finais sobre o workshop, com participacao do relator e da
moderadora.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O principal resultado da realizacao deste workshop sera a identificacao e a alavancagem de
um Grupo de Discussao sobre Internet, Sustentabilidade e tecnologias inovadoras e
disruptivas como Blockchain, tendo em vista os Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel ?
ODS, da Organizacao das Nacoes Unidas e o Acordo de Paris (COP-21/ONU) como os
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Como resultado complementar, sera elaborado um
relatorio do workshop, que contera um resumo das intervencoes dos participantes da mesa e
da audiencia, bem como contribuicoes recebidas da Internet. Ainda como resultado
complementar do workshop, pos evento sera criado e disponibilizado um site com forum
eletronico permanente, para consolidar o debate sobre os temas discutidos, como forma de
discutir e propor politicas, regulacao, tecnicas e aplicacoes no tema central.

Nome do/a moderador/a
Claudine Oliveira

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
claudine@netune.com.br

Organizacao do/a moderador/a
Netune

Mini-biografia do/a moderador/a
E sociologa com pos-graduacao em Antropologia pela Universite Rene Descartes, Paris V ?
Sorbonne e pela Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris. E membro da Diretoria e do

Conselho Consultivo da Camara de Comercio Franca-Brasil (CCFB/RJ) e da Diretoria da
ISI/Brasil, ?think tank? em TICs para o desenvolvimento no Brasil e regiao. Membro da UN
ICT Task Force para a regiao arabe e America Latina.

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
Tadao Takahashi

Genero do/a relator/a
Masculino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
prj2015@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Companhia do Futuro

Mini-biografia do/a relator
E membro do Global Internet Hall of Fame. Fundou e dirigiu a Rede Nacional de Pesquisa RNP e o Programa Sociedade da Informacao - SOCINFO no Brasil. Concebeu o Comite
Gestor Internet - CGI do Brasil segundo o modelo "multi-stakeholder" que o caracteriza ate
hoje. Presentemente, dirige um "think tank", a Companhia do Futuro, que ancora a
decolagem do Projeto I-2030.

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

