Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
BLOCKCHAIN: seguranca, autenticidade, identidade e privacidade

Formato do workshop
painel

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
setor_empresarial

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental
ADRIANE MEDEIROS MELO

Genero do/a palestrante do setor governamental
FEMININO

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
SETIC

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Especialista em Banco de Dados pela Universidade Catolica de Brasilia e em Gestao de TI
na Administracao Publica pela faculdade OMNI; certificada CISA (Certified Information
System Auditor) e funcionaria do Banco do Brasil desde 2003, onde exerceu as atribuicoes
de analista TI de 2005 a 2014; auditora de TI de 2014 a 2016; atualmente, atua como
assessora da Secretaria de Tecnologia da Informacao e

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
Edilson Osorio Jr.

Genero do/a palestrante do setor empresarial
masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
OriginalMy.com

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Cientista computacional, professor e especialista em seguranca da informacao. Atuou como
consultor em Blockchain e Big-Data do ITS-Rio para o projeto Mudamos e auxiliou na
coordenacao de projeto de pesquisa da FGV Direito-SP na area de guarda de dados
pessoais. Graduado em Copyright (Direito Autoral) pela Escola de Direito de Harvard.
Fundou em 2015 a OriginalMy.com.

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
Marco Antonio Konopacki

Genero do/a palestrante do terceiro setor
MASCULINO

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Graduado em ADMINISTRACAO (2006) e Mestre em CIENCIA POLITICA (2012) pela
UFPR, doutorando em CIENCIA POLITICA pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Desenvolveu trabalhos na area de tecnologia de software e telecomunicacoes quando foi
pesquisador do Instituto Tecnologico da Aeronautica (2005-2008). Gestor e pesquisador na
area de governanca de tecnologia da informacao e desenvolvimento de sof

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
Marcelo Amarante Ferreira Gomes

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
LAPIN

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Bacharel em Informatica pela UFRJ, atua como Analista de Sistemas no Prodasen (Senado
Federal). Cursou o Mestrado Academico em Engenharia Eletrica da UnB, e bacharelando
em Direito pela Faculdade Processus. Pesquisador do LAPIN, e coordenador do subgrupo
dedicado ao estudo de tecnologias relacionadas a Blockchain.

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

Reconhecendo as possibilidades das novas tecnologias a medio e a longo prazo, em
especial os beneficios que o uso do sistema Blockchain trara a diversos setores da
sociedade, torna-se imprescindivel a promocao de debates mais aprofundados sobre os
desafios e as melhores praticas que nortearao as futuras regulamentacoes.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O avanco dos usos da tecnologia do Blockchain, tanto em numero quanto em diversidade de
areas e um fato. Estamos falando nao apenas de transacoes financeiras por meio digital
seguro e modernizado, mas de novos tipos de uso que estao mais perto da sociedade digital
como um todo. A certificacao digital; a assinatura digital; o registro digital de documentos em
geral; sao possibilidades e tendencias a fazerem parte do dia-a-dia da sociedade no uso da
internet. Torna-se imprescindivel que o tema seja debatido com a sociedade levando em
consideracao as necessidades dessa e os principios que norteiam o uso da internet no
Brasil.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
painel com aproximadamente 15 minutos para explanacao do tema por palestrante; 30
minutos para perguntas e debates entre os palestrantes em decorrencia das perguntas.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
: Apos a fala dos debatedores havera um momento especifico para a participacao do
publico, que podera encaminhar perguntas e fazer colocacoes sobre o tema proposto. As
intervencoes deverao ser realizadas pelo microfone, e por meio da participacao remota. As
perguntas da audiencia serao direcionadas aos painelistas indicados por meio do
moderador, que tera a faculdade de tambem formular perguntas. O tempo limite de resposta
se restringira a 5 minutos. Ademais, sera feita divulgacao previa do evento nas redes sociais
dos proponentes/moderador/relator/organizacoes envolvidas, a criterios desses, onde o
publico podera enviar comentarios e questionamentos por meio de hashtags.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Busca-se despertar a sociedade para os beneficios e desafios dessa nova tecnologia e
fomentar as discussoes acerca do tema blockchain para que sua crescente implementacao
possa agregar integridade aos relacionamentos comerciais, financeiros e de gerenciamento
de dados.

Nome do/a moderador/a
HEGLE ZALEWSKA

Genero do/a moderador/a
FEMININO

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a
heglezalewska@adv.oabsp.org.br

Organizacao do/a moderador/a
Kaunert & Zalewska Advogadas Associadas

Mini-biografia do/a moderador/a
Advogada especialista em Direito Digital e Tecnologia da Informacao pela Escola Politecnica
da USP. Atuou como estagiaria junto a Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo na
esfera do Direito Criminal. Advogada na area Criminal e Civel.Estudiosa sobre
responsabilidade Civil e Criminal no uso da internet. Estudiosa em materia de Propriedade
Intelectual, com enfase em Marcas e Patentes

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
Janne Kaunert

Genero do/a relator/a
feminino

Estado do/a relator/a

sp

Email do/a relator/a
jkaunert@adv.oabsp.org.br

Organizacao do/a relator/a
Kaunert & Zalewska Advogadas Associadas

Mini-biografia do/a relator
Advogada especialista em Direito Digital e Tecnologia da Informacao pela Escola Politecnica
da USP. Atuou como Executiva do Conselho de Etica do CONAR. Estudiosa sobre temas
como: Etica, Responsabilidade Civil, Protecao de dados, Privacidade, Seguranca
Cibernetica e Regulamentacoes Nacionais e Internacionais no ambito da 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

