




Capacitar a nova geração de líderes e 
fomentar a participação de jovens no 
ecossistema de governança da Internet.

Protagonismo Juvenil



Início em 2015

Iniciativa do CGI.br 
com ISOC para 
fomentar a 
participação de 
jovens no IGF 2015 
realizado em João 
Pessoa

Resolução CGI.br de janeiro/2015 



CGI.br dá 
continuidade em 2016

Inclui apoio de 
participação no 
LACIGF, além do 
IGF.
+ Apoio 
participação FIB

Resolução CGI.br de junho/2016 



Participação do Programa Youth
•2016 – LACIGF Costa Rica, IGF Guadalajara, FIB  Porto Alegre, RS

•2017 – LACIGF Panamá, IGF Genebra, FIB  Rio de Janeiro, RJ

•2018 – LACIGF Argentina, IGF Paris, FIB Goiânia, GO

•2019 – LACIGF Bolívia, IGF Berlim, FIB Manaus, AM

•2020 – Estudo dirigido e participações nos eventos on-line

•2021 – (pausado em razão da pandemia)

•2022 – Reabertura do programa com nova seleção + 
participação dos jovens selecionados 2020 – FIB + LACIGF + IGF



Programa Youth atual
•Chamada Pública participação para jovens de 18 a 25 anos

•150 jovens secionados para o estudo dirigido, divididos em 5 grupos de 30 
jovens

• + 5 jovens veteranos do programa são selecionados como facilitadores 
para os 5 grupos

•O programa tem 4 fases a cada ano
– Estudo Dirigido

– Manifestação de interesse para participação nos eventos de governança da Internet

– Auxílio a participação em eventos de governança da Internet (Fórum da Internet no Brasil, 
LACIGF e IGF)

– Série de webinars de preparação a participação nos eventos



Programa Youth atual
• Fase 1 - Estudo dirigido (5 grupos de 30 jovens com 1 

facilitador/a) abordando os seguintes tópicos
– Fundamentos Técnicos da Internet

– Ecossistema de Governança da Internet

– Princípios para a Governança da Internet no Brasil e no mundo

– Temas quentes de Governança da Internet

• Disponibilização de materiais previamente selecionados, testes, webinars e 
discussão em grupos em uma plataforma online.

• Dedicação de 6h por semana, durante 4 semanas.



Programa Youth atual
• Fase 2 – Manifestação de Interesse 

– Após o término do estudo dirigido, os/as jovens manifestam interesse na 
participação de até dois eventos, sendo um deles o Fórum da Internet no Brasil. 

– Para a concessão do auxílio a participação, será analisado o desempenho dos 
participantes nas atividades na fase de estudo dirigido.

• Fase 3 – Auxílio a participação em eventos de governança da 
Internet

– De acordo com as escolhas, dos 150 jopvens, 20 são selecionados para receberem 
apoio de participação no LACIGF do ano (10 jovens); no IGF (10 jovens); e no FIB 
(todos os 20 jovens)

– Os/as 5 facilitadores/as acompanham



Programa Youth atual
• Fase 4 – Webinars de preparação e participação nos 

eventos
– Os participantes selecionados para o recebimento do auxílio a 

participação a algum dos eventos de Governança da Internet participam 
dos webinars de preparação correspondentes. 

– São realizados webinars mensais para orientação à participação nos 
eventos até a data de realização.



Programa Youth atual
•Os/as jovens devem viver no Brasil e ter entre 18 e 25 anos

•Dentre os critérios de avaliação são considerados
– Habilidades de escrita e argumentação para elaborar relatórios, posts e 

defender posições em público

– Domínio das línguas portuguesa e inglesa (no caso de interesse em 
participar do IGF)

– Alinhamento com os princípios de governança da Internet, em especial 
os princípios da Declaração Netmundial e do Decálogo CGI.br

– Também são considerados para a seleção diversidade de gênero, 
diversidade regional e diversidade de áreas de estudo e conhecimento

–



Desde 2016, o Programa já capacitou mais 
de 700 jovens nos Estudos Dirigidos e 
apoiou a participação de mais de 100 jovens 
nos fóruns de governança da Internet global 
(IGF), regional (LACIGF) e nacional (FIB)









Obrigada!
Tanara Lauschner
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