


E neste ano de 2020 ...





Possível de realizar totalmente online
Com o apoio da 

RNP
Rede Nacional de Pesquisa



Dez edições do FIB

•2011 – São Paulo, SP

•2012 – Olinda, PE

•2013 – Belém, PA

•2014 – São Paulo, SP        
(NETmundial)

•2015 – Salvador, BA

•2016 – Porto Alegre, RS

•2017 – Rio de Janeiro, RJ

•2018 – Goiânia, GO

•2019 – Manaus, AM

•2020 - OnLine



Próxima edição presencial do FIB



74
Submissões de Propostas 

de Workshops pela 
Comunidade



Comissão de Avaliação - 44 integrantes

•11 setor empresarial

•11 comunidade científica 
e tecnológica

•11 setor governamental

•11 terceiro setor

• 9   Centro Oeste

• 9   Nordeste

• 7   Norte

•10  Sudeste

• 9   Sul

distribuição setorial, gênero e região

•23 femininos e 21 masculinos



Comissão de Avaliação - 44 integrantes

distribuição setorial, gênero e região

Todas as 74 propostas tiveram igualmente

•8 avaliações (2 de cada setor)

considerando também distribuição por 
região e gênero



27
Propostas de Workshops 

Selecionadas

todas com painelistas dos 4 setores (empresarial, 

governamental, terceiro setor e comunidade científica e tecnológica)

FIB10 on-line Multissetorial



27
Propostas de Workshops 

Selecionadas
• (6) Algoritmos, inteligência artificial e 

aprendizagem de máquina

• (5) Cidadania digital

• (8) Diversidade, Desafios da Internet e 
sociedade

• (5) Educação online

• (4) Infraestrutura, acesso e conectividade

• (8) Privacidade e proteção de dados

• (6) Questões legais e regulatórias

• (9) Pandemia, crise sanitária e 
Internet

• (3) Desinformação e impactos na 
sociedade

diversidade temática



27
Propostas de Workshops 

Selecionadas

distribuídas na programação em 
3 salas simultâneas, nos cinco dias da semana, todas realizadas 

no ConferênciaWeb da RNP e transmitidas no canal 
NICbrvideos do YouTube



+3
Sessões Principais

Sessão principal 1
Internet, pandemia e sustentabilidade

Sessão principal 2
Cooperação Digital: uma perspectiva latino-americana

Sessão principal 3
Internet e as fronteiras da desinformação: desafios para o Brasil



+1
Sessão Cultural

Apresentação musical transmitida ao vivo 
diretamente de Natal-RN, 

cidade do próximo FIB presencial

Roda de Samba Ribeira Boêmia



+5
Espaços Interativos

Nos horários de intervalo entre sessões e 
no final de cada dia serão disponibilizados

espaços de interação para os participantes do FIB10
trocarem informações com pessoas de outras cidades, outras 
organizações, outros setores em um ambiente descontraído e 

divertido.



+
Programa Youth 2020

5 jovens facilitadores
150 jovens de todas as regiões selecionados para o programa de 

estudo dirigido em Governança da Internet
E 30 jovens selecionados a participarem nos eventos de 

Governança da Internet



+ACESSIBILIDADE

Todas as sessões do FIB10 contam com

Intérpretes em LIBRAS

+ Estenotipia



+264 árvores plantadas
FIB – PROGRAMA CARBONO NEUTRO

264.000 m2 de área reflorestada



agradecimentos 
GT-Fórum do CGI.br

Meus colegas do CGI.br que acolheram e apoiaram minha coordenação:

Eduardo Parajo - setor empresarial
Nivaldo Cleto - setor empresarial

José Luiz Ribeiro Filho - comunidade científica e tecnológica
Sérgio Amadeu - comunidade científica e tecnológica

Percival Henriques - terceiro setor
Franselmo Araújo Costa - setor governamental
Maximiliano Martinhão - setor governamental



agradecimentos 

Flávio Wagner, que coordenou a Comissão de Avaliação.
E a todas e todos que a integraram

José Luiz Ribeiro Filho e o apoio da RNP pelo uso do ConferênciaWeb

Equipe de Comunicação e Eventos do NIC.br e Equipe de Operações,
fundamentais para a realização do FIB10 online

Toda a equipe de assessoria ao CGI.br pelo grande empenho. Em 
especial meu muito obrigado à Bia Corrales, Gabi Nardy, Marcelo 

Oliveira por dedicação incomensurável.



Bem-vindas.
Bem-vindos.

Tenhamos todas e todos um ótimo

Obrigada!
Tanara Lauschner


