Intervozes realiza curso de formação sobre
Internet e telecomunicações – São
Paulo/SP, de 11 a 13/09/2015
(Intervozes, 27/08/2015) O Intervozes realizará nos dias 11, 12 e 13 de setembro o curso
“Telecomunicações e Internet: para entender as novas tecnologias”. O objetivo é apresentar a
ativistas, pesquisadores e interessados um panorama desses serviços e discutir temas da
conjuntura.
O curso será presencial e ocorrerá em São Paulo, mas poderá ser acompanhado também pela
Internet. Para os participantes presenciais, ele ocorrerá na Rua Genebra, n. 25, Centro, na
sede do Sindicato dos Engenheiros.
Inscrições
– R$ 100 para modalidade presencial
– R$ 30 para modalidade online
Para efetivar, preencha a ficha de inscrição e envie comprovante do pagamento (que pode ser
feito por meio de depósito ou transferência bancária) para financeiro@intervozes.org.br.
Informações para depósito
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Banco do Brasil
Ag: 1812-0
CC: 14976-4
CNPJ: 06.040.910/0001-84
PROGRAMAÇÃO (conheça ao final do currículo dos palestrantes)
>>>>>> DIA 11/09
MANHÃ (das 10h às 12h30)
[Palestrante: Flávia Lèfévre – Proteste e CGI.br]
+ Telecom no Brasil
– Histórico
– Privatização
– Lei Geral de Telecomunicações
– regimes
– modalidades de serviços
– Fundos
– Anatel
– Telebras
TARDE (das 14h às 18h30)
[Palestrante: Jonas Valente – Intervozes]
+ Telefonia
– Serviços de telefonia
– Telefonia Fixa

– Contratos de concessão
– Metas de Universalização
– Estrutura de mercado
[Palestrante: Marina Pita – Intervozes]
– Telefonia Móvel
– Leilão 3G e 4G
– Metas
– Regulamento de qualidade
– Estrutura de mercado
>>>>>> DIA 12/09
MANHÃ (das 10h às 12h30)
[Palestrante: Gustavo Gindre – Intervozes]
+ TV paga
– Histórico
– Lei do Serviço de Acesso Condicionado, estrutura de mercado
– Regulamentações Ancine e Anatel
– Novos serviços
TARDE (das 14h às 18h30)
[Palestrante: Gustavo Gindre – Intervozes]
+ Internet – infraestrutura e regulação no Brasil
– O que é
– Infraestrutura
– Tipos de rede (ADSL, coaxial, Fibra ótica, espectro)
– Componentes (atacado e varejo, backbone, backhaul, última milha, PTTs, interconexão)
– Camada lógica (protocolos, endereçamento IP, migração, http…)
– Aplicações, CDN
[Palestrante: Veridiana Alimonti – Intervozes]
– Regulação
– Norma 4
– Serviço de Comunicação Multimídia (regulamento do serviço e de qualidade)
– Modelos (integração vertical, separação contábil, funcional e estrutural)
– Estrutura de Mercado
– Troca das metas por backhaul
– Programa Banda Larga para Todos
– Atendimento à área rural (leilão 450 MHz)
>>>>>> DIA 13/09
MANHÃ (das 10h às 12h30)
[Palestrante: Veridiana Alimonti – Intervozes]
+ Proposta da Campanha Banda Larga é um Direito seu para a universalização do acesso à
banda larga
+ Marco Civil da Internet
– Panorama geral da lei e da tramitação
– Neutralidade da rede (previsão legal, regulamentação, gerenciamento de tráfego e zero-

rating)
– Responsabilidade de intermediários
TARDE (das 14h às 17h)
[Palestrante: Marina Pita – Intervozes]
+ Marco Civil (continuação)
– Privacidade, guarda e disponibilização de registros
+ Anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais
+ Anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais
CURRICULO DOS/AS PALESTRANTES
FLÁVIA LEFÈVRE
É sócia do escritório Lescher e Lefèvre Advogados Associados, conselheira e advogada da
PROTESTE – Associação de Consumidores. Representa o terceiro setor no Comitê Gestor da
Internet no Brasil (2014-2017), foi representante dos usuários no Conselho Consultivo da
ANATEL (2006-2009). Integra a Diretoria de Infraestrutura em Telecomunicações da FIESP
desde 2011. É mestre em Processo Civil pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP).
GUSTAVO GINDRE
É jornalista (UFF), pós-graduado em Teoria e Práxis do Meio Ambiente (ISER), mestre em
Comunicação (UFRJ), doutorando em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia
(UFRJ), com cursos de direito societário (FGV), regulação da concorrência (ESAF), governança
da Internet (NIC.br), direito autoral (Central European University – Budapeste), regulação do
audiovisual (Oxford University) e introdução à física (CBPF). Ex integrante do Conselho
Consultivo do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) e membro eleito pelo terceiro
setor para o Comitê Gestor da Internet por dois mandatos. É membro do Coletivo Intervozes.
JONAS VALENTE
É editor da TV Brasil licenciado para cumprimento de mandato sindical. Já foi repórter da
Agência Carta Maior e editor do site especializado em comunicação Observatório do Direito à
Comunicação. É estudante de doutorado do Departamento de Sociologia da Universidade de
Brasília na área de sociologia da tecnologia. É mestre pela UnB na linha de Políticas de
Comunicação da Faculdade de Comunicação e ministra aulas sobre comunicação pública no
Instituto de Ensino Superior de Brasília. É autor do livro “Regulação Democrática dos Meios de
Comunicação” e co-autor dos livros “Sistemas Públicos de Comunicação: A experiência de 12
países e o caso brasileiro”, “Caminhos para a Universalização da Banda Larga: experiências
internacionais e desafios brasileiros” e “Políticas de Comunicação: um estudo comparado
Brasil, Estados Unidos, Espanha, México e Venezuela” . É coordenador-geral do Sindicato dos
Jornalistas do DF e integrante do Conselho Diretor do Coletivo Intervozes, entidade que
representou na Comissão Organizadora da 1ª Conferência Nacional de Comunicação
(Confecom).
MARINA PITA
Marina Pita é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com
especialização em economia urbana e gestão pública pela mesma instituição. Desde 2005
acompanha e cobre políticas ligadas à indústria, economia, tecnologia e telecomunicações,
tendo atuado em veículos como IDG Brasil/Now Digital, Portal Terra e Portal Telesíntese. É
associada do Coletivo Intervozes e produtora de conteúdo do Projeto FREENet, documentário

que aborda os principais desafios para a garantia de direitos na rede.
VERIDIANA ALIMONTI
É advogada e mestre em Direito Econômico pela USP com estudo sobre políticas públicas de
comunicação no Brasil. Foi representante titular do terceiro setor no Comitê Gestor da
Internet no Brasil entre 2011 e 2013 e representante dos consumidores no Comitê de Defesa
dos Usuários de Serviços de Telecomunicações da Anatel (CDUST) de 2011 até o inicio de
2015. Foi advogada do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) entre 2010 e início
de 2015. Atualmente integra a Coordenação Executiva do Coletivo Intervozes.
Acesse no site de origem: Intervozes realiza curso de formação sobre Internet e
telecomunicações – São Paulo/SP, de 11 a 13/09/2015 (Internvozes, 27/08/2015)

