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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA

II – Nome da Atividade
  LAC/IGF Buenos Aires

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: 31.07.2018
Data Final:  02.08.2018
Cidade:    Buenos Aires
País:          Argentina  

https://lacigf.org/pt-br/lacigf-11/

VIII - Descrição da atividade:

A Reunião Preparatória para o Fórum de Governança da Internet, LACIGF, tem
se tornado ao longo de suas edições um verdadeiro espaço de encontro regional
para o diálogo político multissetorial em que atores de governos, setor privado
e  acadêmico,  comunidade  técnica  e  organizações  da  sociedade  civil
apresentam e discutem as suas perspectivas.

Participações anteriores

Nessa  edição  não  participei  diretamente  das  mesas  como  palestrante  ou
debatedor, contudo acompanhei e participei de todas as plenárias, com ênfase
para os temas envolvendo privacidade e proteção de dados.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI

A importância do Lacigf para América Latina e Caribe, guardando as proporções,
se equipara ao IGF Global.

 

X – A importância de minha participação nesta atividade

Mantenho a  participação regular  como forma de  aprofundar  o  debate  sobre
temas  relevantes  para  a  Governança  da  Internete  e,  deste  modo,  poder
contribuir com o desenvolvimento da Internet no Brasil e na região de ALAC.
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