
Fórum da Internet no Brasil
Relato 2018 e Decisões para 2019



Formato do evento
• Programação oficial em três dias 
• 27 workshops selecionados a partir de chamada 

pública do CGI.br para a comunidade
– Exigência de um palestrante de cada setor
– CGI.br financia participação de até 4 palestrantes, 

1 moderador e 1 relator
– 3 workshops em paralelo em cada faixa horária

• 3 sessões plenárias definidas pelo CGI.br
– Sem paralelismo com outras atividades

• Dia Zero com atividades propostas e conduzidas pela 
comunidade



Grade de programação



Submissão de workshops
• 52 propostas de workshops submetidas pelo site do 

NIC.br
– Títulos e estatísticas gerais divulgados logo após 

prazo de submissão
– Propostas completas divulgadas após 

encerramento do processo de seleção
• Distribuição de propostas por regiões

– Norte: 2, Nordeste: 11, Centro-Oeste: 7, Sudeste: 
28, Sul: 3, exterior: 1

• Distribuição de propostas por setores
– Governamental: 4, Empresarial: 10, Terceiro Setor: 

18, C&T: 20



Avaliação de workshops
• Comissão de Avaliação formada por 44 membros, 11 

de cada setor
• Cada proposta recebeu 8 avaliações, 2 de cada setor
• Avaliação considerou relevância, consistência, 

diversidade de palestrantes, formato do workshop
• Avaliação duplamente cega

– Avaliador não conhece proponente
– Proponente não conhece avaliadores

• Uso do sistema JEMS, da Sociedade Brasileira de 
Computação



Seleção de workshops
• Seleção em duas etapas

– 1ª. Etapa – Comissão de Avaliação propôs 21 workshops, 
homologados pelo GT

– 2ª. Etapa – GT propôs mais 6 workshops, homologados 
pelo pleno

• Critérios de seleção
– Nota média das 8 avaliações de cada proposta
– Critérios de diversidade estabelecidos pelo pleno

• Pelo menos 1 workshop por região do proponente
• Pelo menos 4 workshops por setor do proponente
• No máximo 2 propostas por proponente ou entidade
• Evitar concentração de workshops nos mesmos temas



Participantes
• 914 pessoas inscritas

– 550 pré-inscritos, 364 inscritos no local

• 625 pessoas presentes
– 340 do sexo masculino, 285 do sexo feminino

• Média de 180 pessoas assistindo sessões em 
cada faixa horária
– Mínimo de 140, máximo de 234

• Distribuição de presentes por regiões
– Norte: 8, Nordeste: 18, Centro-Oeste: 383, 

Sudeste: 87, Sul: 13, não identificados: 116



 Cronograma 2018

28/05 Lançamento da chamada de propostas 
de workshops

28/05 a 01/07 Período de submissão de propostas de 
workshops

15/07 Definição final da composição da 
Comissão de Avaliação

18/07 a 12/08 Período de avaliação de propostas de 
workshops

13/08 a 24/08 Período de seleção de propostas de 
workshops

18/09 Divulgação da grade de programação 
final

04/11 a 07/11 Realização do VIII Fórum da Internet no 
Brasil



Decisões Fórum 2019
• Definir período de realização do evento

 Proposta de realização na primeira semana 
de outubro (30/09 a 04/10)

• Definir possíveis locais de realização do evento
 Aprovação de 3 cidades possíveis
 Cidades aventadas até o momento: Belo 

Horizonte, Florianópolis e Fortaleza

• Aprovar cronograma proposto:



 Cronograma proposto 2019

15/04 Lançamento do site e da chamada de 
propostas de workshops

14/4 a 25/05 Período de submissão de propostas de 
workshops

11/06 a 23/07 Avaliação e seleção de propostas de 
workshops pela Comissão de Avaliação

26/07 Homologação, pelo GT, das 27 melhores 
propostas selecionadas pela Comissão

30/09 a 04/10 Semana proposta para a realização do IX 
Fórum da Internet no Brasil

Até 03/11 Entrega dos relatórios dos workshops 
realizados 
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