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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA

II – Nome da Atividade
   IGF 2017

III – Frequência da atividade
 (  ) Eventual
 ( x ) Periódica
         (   ) Trimestral (  ) Semestral ( X ) Anual (  ) Bienal

IV – Tipo da atividade
  (X) Feira/Congresso/Conferência
  (  ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
  ONU

VI - Data e local da realização da atividade:

Data Inicio: 17.12.17
Data Final:  17.12.17
Cidade:    Genebra
País:          Suiça  

https://www.intgovforum.org/multilingual/

VIII - Descrição da atividade:
O IGF é um fórum para o diálogo entre as partes interessadas sobre questões
de política pública relacionadas a elementos-chave da governança da Internet,
como  a  sustentabilidade,  a  robustez,  a  segurança,  a  estabilidade  e  o
desenvolvimento  da  rede.O  Secretário-Geral  das  Nações  Unidas  anunciou
formalmente o estabelecimento do IGF em julho de 2006 e a primeira reunião
foi convocada em outubro / novembro de 2006.

O Brasil é o único país a sediar duas dessas reuniões.

Participações anteriores

Participo do IGF desde a reunião de Baku e mais ativamente desde 2015 da no
X IGF, que aconteceu no Brasil, onde fiz parte da comissão organizadora local.

Nas ultimas reuniões nosso foco foi a infraestrutura da Internet para conectar o
próximo bilhão de pessoas.

Entre outras pautas, nos concentramos nos projetos de internet comunitária e
combate ao discurso de ódio na rede.

.

Agenda na atividades

O IGF é o fórum global de governança da Internet, promovido pela ONU, do qual
participam mais de cem países. 

Sendo o CGI, órgão, responsável por apresentar a sociedade brasileira caminhos
para o desenvolvimento da Internet no território nacional, o IGF cumpre papel
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fundamental  para o alinhamento do Brasil  com o restante do mundo face a
transnacionalidade da rede.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI

A  principal  missão  do  CGI,  através  de  seus  conselheiros,  é  acompanhar  e
traduzir os fatos que, de alguma forma, possam impactar o desenvolvimento da
Internet no Brasil.

As pautas dessa atividade, na sua maioria, estão intimamente ligadas com as
discussões no dia a dia do CGI e sua missão de promover o desenvolvimento da
Internet no Brasil.     

X – A importância de minha participação nesta atividade

A minha  participação  e  dos  demais  conselheiros  do  CGI,  é  de  fundamental
importância nesse fórum exatamente por ser o espaço mais amplo, diverso e
democrático para aprofundamento de gestões que se apresentam no dia a dia,
em cada um dos países participantes, como desafios a serem superados.
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