CURSO LIVRE: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA INTERNET
ASPECTOS T ÉCNICOS, P
 OLÍTICOS E  R EGULATÓRIOS

2º SEMESTRE DE 2020

APRESENTAÇÃO DO CURSO
Este curso é fruto de uma parceria entre a FGV DIREITO SP, por meio do Centro de Ensino e Pesquisa em
Inovação (CEPI), e o Capítulo Brasileiro da Internet Society (ISOC Brasil). Seus objetivos são: (1) aprofundar
o conhecimento sobre a estruturação, os princípios norteadores e o funcionamento da Internet; (2) engajar
e capacitar profissionais de múltiplas áreas para que possam incidir nos debates sobre políticas públicas
para o setor no Brasil.
O curso foi desenvolvido para abranger diversos aspectos relacionados à infraestrutura e ao funcionamento
da Internet como "a rede das redes", considerando suas dimensões técnica, regulatória e social. Ele
começará com um exercício introdutório de mapeamento e discussão dos principais aspectos técnicos e
políticos da Internet visando desenvolver um plano de fundo comum sobre seu ecossistema, sua dinâmica,
seus elementos e suas controvérsias.

INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO
Público-alvo
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e de atuação interessados na temática, especialmente
aqueles que trabalham em aspectos de políticas públicas que são de interesse para organizações públicas,
privadas e da sociedade civil, dentre outros.

Vagas limitadas, conforme este edital
A seleção de participantes se dará por meio de formulário específico e carta de motivação dos(as)
candidatos interessados, com capacidade máxima de 30 alunos(as). Como critérios de seleção serão
considerados: diversidade setorial, de atuação e/ou formação, regional, de gênero, cor ou raça, a fim de
proporcionar um espaço rico de trocas e aprendizado a partir de diferentes perspectivas, realidades e
experiências dos participantes.
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As inscrições para o curso estarão abertas entre os dias 01/09/2020 e 20/09/2020 via formulário on-line.
Qualquer dúvida, entre em contato com o CEPI por e-mail cepi.direitosp@fgv.br.

COORDENADORES E PROFESSORES
Alexandre Pacheco da Silva e Ana Paula Camelo (coordenadores do curso) e pesquisadores(as) do CEPI.
Obs.: os encontros contarão com a participação de membros da ISOC Brasil e convidados(as) especialistas
nos temas das aulas (aguardando confirmação).

FORMATO
O curso será ofertado em um formato híbrido, conjugando aulas gravadas, compartilhamento de leituras
preparatórias e encontros on-line ao vivo via plataforma Zoom.

VALOR
O curso é gratuito.

APROVAÇÃO E CERTIFICADOS
A aprovação no curso está condicionada à obtenção da nota 7,0. Considerando uma escala de 0 a 10, 60%
equivale à presença e participação nas atividades da sala de aula e 40% ao trabalho final.
Os alunos que assistirem a 75% das aulas do curso e tiverem nota igual ou superior a 7,0 receberão, por
e-mail, certificado ao final do curso.
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AGENDA
Todos os encontros ao vivo, on-line, acontecerão às quartas-feiras, das 19h às 21h, conforme agenda
abaixo:

1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA INFRAESTRUTURA DA INTERNET

7 de outubro de 2020

INTERMEDIÁRIOS: QUEM SÃO, O QUE FAZEM E SEUS REGIMES DE

14 de outubro de 2020

3 AS VÁRIAS DIMENSÕES DO PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE DA REDE

21 de outubro de 2020
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RESPONSABILIDADE

4 COMBATE À DESINFORMAÇÃO, AO DISCURSO DE ÓDIO E DESAFIOS LEGISLATIVOS 28 de outubro de 2020
O PAPEL DA CRIPTOGRAFIA NAS DIVERSAS DIMENSÕES DO ECOSSISTEMA DA
5 INTERNET

4 de novembro de 2020

6 DATA LOCALIZATION: ENTRE O NACIONAL E O GLOBAL

11 de novembro de 2020

7 SPLINTERNET E FRAGMENTAÇÃO DA REDE

18 de novembro de 2020

8

MESA REDONDA – RESPONSABILIZAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS: DEBATE FINAL
SOBRE S EU P
 ASSADO, P RESENTE E  F UTURO

25 de novembro de 2020
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CONSIDERAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Para a inscrição, processo de seleção e regular funcionamento do curso, haverá a coleta e o tratamento de
dados pessoais dos(as) interessados(as). Nesse sentido, para fins desse processo, “dados pessoais”, “tratamento
de dados pessoais”, “base legal” e “eliminação” serão definidos de acordo com o significado disposto no art. 5º
da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
Para a execução do objeto deste Edital, alguns dos seus dados pessoais serão tratados (coletados, acessados,
armazenados, compartilhados entre o CEPI - FGV DIREITO SP e a ISOC Brasil, dentre outras possíveis operações),
estritamente para as finalidades aqui dispostas.
Para realização da inscrição no processo de seleção, serão solicitadas algumas informações, via a plataforma
Formulários Google: (i) nome completo; (ii) e-mail; (iii) identidade de gênero; (iv) profissão; (v) data de
nascimento; (vi) cidade/estado de residência; e (vii) motivação para realizar o curso. Precisamos dessas
informações para identificar os(as) interessados(as) e realizar a seleção dos(as) participantes no curso, conforme
os critérios estabelecidos no tópico “Inscrição e Processo Seletivo > Vagas limitadas, conforme este edital”. Essas
informações serão coletadas com base no consentimento do(a) interessado(a).
Tendo em vista que será utilizada uma plataforma terceira para a coleta dos dados pessoais acima indicados,
para entender mais como a Google conduz as questões de privacidade e proteção de dados pessoais, o(a)
interessado(a) pode acessar a Política de Privacidade da Google por meio do seguinte link:
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR.
O CEPI - FGV DIREITO SP e a ISOC Brasil precisam operar em conjunto para realizar as atividades relativas ao
“Curso Livre: Estrutura e Funcionamento da Internet – Aspectos técnicos, políticos e regulatórios”, de modo que
ocorrerá o compartilhamento de dados entre ambas, exclusivamente para as finalidades a ele adstritas - para
seleção dos(as) participantes do curso e para emissão de certificados de participação no curso, caso o(a)
participante tenha cumprido com os requisitos mínimos para sua aprovação. Tal compartilhamento será
realizado com fundamentação na base legal de execução de contrato.
Salvo as situações acima indicadas, as informações coletadas no momento da inscrição não serão
compartilhadas com terceiros e/ou para outros fins. Ressaltamos que o acesso a essas informações ficará
restrito aos(às) coordenadores(as) e orientadores(as) do curso.
Poderemos entrar em contato com o(a) interessado(a) por meio do endereço de e-mail informado no formulário
de inscrição para comunicação sobre a aprovação no processo de seleção, bem como para demais comunicações
pertinentes ao regular andamento do curso. Não utilizaremos esse contato para realização de atividades de
marketing e/ou outras finalidades promocionais.
Os dados pessoais coletados e tratados serão armazenados pelo tempo necessário para o cumprimento das
finalidades aqui indicadas, sendo que, após a realização do processo seletivo, os dados relativos a identidade de
gênero, profissão, idade, cidade/estado de residência e motivação para realização do curso serão eliminados.
Caso o titular deseje entrar em contato com o CEPI - FGV DIREITO SP, solicitamos que encaminhe um e-mail para
cepi.direitosp@fgv.br.

4

