Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Como deve ser o ambiente regulatorio para a internet das cidades inteligentes? Qual devera
ser realidade legal e juridica ?

Formato do workshop
debate

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a proponente
setor_empresarial

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Pedro Henrique Lopes Borio

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
parana

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
MRE - Consulado Brasileiro em San Franscisco

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Atual Consul comandando o Consulado Brasileiro em San Francisco e expandindo os
relacionamentos do governo brasileiro com os principais stakeholders do Vale do Silicio.

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
Robert Janssen

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Assespro Nacional

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Robert Janssen e um executivo e empreendedor com mais de 30 anos de sucesso no
desenvolvimento de negocios internacionais, com foco especial nos setores em todos os
setores de TI, Educacao, Energia, Biotecnologia e Varejo. Ele atua tambem como VicePresidente de Relacoes Internacionais pela Assespro (Associacao Lider das Empresas de TI
brasileiras), onde ele orienta as organizacoes associadas.

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
Tulio Severo

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
parana

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
IBQP - Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Tulio Severo e empreendedor experiente em varios setores de negocios com uma extensa
rede comercial. Atualmente, preside uma das principais entidades sem fins lucrativos com
foco na qualidade e produtividade:o IBQP.

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
Henrique Faulhaber

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
Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Foi executivo da empresa TI em Brasil com um MCs em Ciencia da Computacao e mais de
30 anos de experiencia em varios segmentos de TIC como desenvolvimento de software,
tecnologia de rede, servicos de Internet, servicos e consultoria para medias / grandes
corporacoes e governamental. Atualmente Conselheiro do Comite Gestor da Internet 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
Nao

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O objetivo deste debate e discutir os principais temas que devem nortear um primeiro
desenho de um observatorio de cidades inteligentes, com o proposito de mapear as
melhores praticas regulatorias sendo adotadas ao redor do mundo, e com este mapa, poder
subsidiar os encaminhamentos de projetos de lei no congresso nacional e construir a melhor
governanca possivel para cidades inteligentes.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Cidades Inteligentes vem alterando as expectativas da sociedade, e a cada dia aprendemos
como a internet tem um papel cada vez mais preponderante no dia a dia do cidadao. Sera

fundamental ter uma governanca tambem inteligente. Entendemos que esse tema tera cada
vez mais importancia do ponto de vista de prover um arcabouco juridico que atenda aos
anseios e direitos dos cidadaos e estabeleca uma governanca adequada aos novos tempos
digitais.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Moderador ira apresentar a visao dos temas que deverao ser debatidos, como acontecera a
interacao entre os debatedores e o uso de ferramentas de enquete para o envolvimento dos
participantes. 1. Moderador apresenta uma visao panoramica a respeito do tema central e
respectivos sub topicos pre-definidos na conferencia de alinhamento: o Total 5 minutos 2.
Cada painelista comenta sua visao panoramica a respeito do tema central e respectivos sub
topicos pre-definidos na conferencia de alinhamento (5 minutos cada) o Total 15 minutos 3.
Moderador fara uma enquete remota usando cada pergunta submetida pelos painelistas
(solucao mobile integrada com Facebook) (3 minutos para cada pergunta/enquete) (3
minutos para comentar o resultado da pergunta/enquete) o Total 36 minutos 4. Moderador
faz um resumo conclusivo (2 minutos) e cada painelista faz seus comentarios de fechamento
(2 minutos cada)

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
1. Moderador fara uma enquete com a plateia presente e remota usando cada pergunta
submetida pelos painelistas atraves de sistemas de gerenciamento de conteudo em tempo
real (solucao mobile integrada com Facebook) (3 minutos para cada pergunta/enquete) (3
minutos para comentar o resultado da pergunta/enquete) o Total 36 minutos 2. Moderador
abre perguntas para a plateia (total de 6 perguntas). Cada pergunta deve ser direcionada
apenas para um dos painelistas. O painelista solicitado tem 2 minutos para responder e os
demais poderao fazer uma replica de 1 minuto para cada pergunta. o Total 24 minutos

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os participantes deste debate adquiram uma
visao pratica de como encaminhar os principais temas para nortear a construcao de uma
governanca inteligente para cidades inteligentes brasileiras, usando como referencia as
cidades mundiais que atualmente fazem parte de um consorcio formado para contribuir no
plano de implementacao operacional nas seguintes areas: 1) Governanca e planejamento
urbano publico; 2) Gestao e organizacao; 3) Tecnologia; 4) Contexto de politica; 5) Pessoas
e comunidades; 6) Economia, 7) Infraestrutura; 8) Ambiente natural

Nome do/a moderador/a
Robert Janssen

Genero do/a moderador/a

Masculino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
robert.janssen@assespro.org.br

Organizacao do/a moderador/a
Assespro Nacional

Mini-biografia do/a moderador/a
Robert Janssen e um executivo e empreendedor com mais de 30 anos de sucesso no
desenvolvimento de negocios internacionais, com foco especial nos setores em todos os
setores de TI, Educacao, Energia, Biotecnologia e Varejo. Ele atua tambem como VicePresidente de Relacoes Internacionais pela Assespro (Associacao Lider das Empresas de TI
brasileiras), onde ele orienta as organizacoes associadas.

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
Claudia Wilson

Genero do/a relator/a
Feminina

Estado do/a relator/a

rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
cwilson@outsourcebrazil.com.br

Organizacao do/a relator/a
OBr (Outsource Brazil)

Mini-biografia do/a relator
Claudia Wilson e uma profissional com mais de 30 anos no setor de TIC, com atuacao
executiva e empreendedora nas areas de varejo, publicidade, TI e seguros. Foi co-founder e
CEO da Easynet Internet Services, uma das primeiras empresas brasileiras de consultoria e
servicos de Internet para o mercado corporativo, a qual por 10 anos forneceu as empresas
de diversos setores conectividade a internet.

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

