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A governança da Internet: aspectos globais e locais



Governança de Internet: o conceito e suas nuances históricas, técnicas e políticas.

Aspectos de infraestrutura e padronização: infraestrutura de telecomunicações, o sistema
de nomes de domínio, padrões web e criptografia.

Ecossistema Jurídico: jurisdição, privacidade e proteção de dados e comércio eletrônico.

Os contornos econômicos: comércio eletrônico, banco eletrônico, moedas virtuais e assinaturas digitais.

Questões de desenvolvimento: as telecomunicações e as infraestruturas de Internet, aspectos institucionais
e políticos.

O ambiente sociocultural: políticas de conteúdo, multilinguismo e diversidade cultural.

Atores no contexto da governança: governos, o setor empresarial, sociedade, civil, organizações
internacionais, comunidade técnica e a ICANN.
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Governança de Internet

O conceito e suas nuances históricas, técnicas e políticas.



Aspectos de infraestrutura e padronização

Infraestrutura de telecomunicações, o sistema de 
nomes de domínio, padrões web e criptografia.



Ecossistema Jurídico

Jurisdição, privacidade e proteção de dados e comércio eletrônico.



Os contornos econômicos$

Os contornos econômicos: comércio eletrônico, banco eletrônico 
e moedas virtuais e assinaturas digitais.



Questões de desenvolvimento

As telecomunicações e as infraestruturas de Internet, aspectos institucionais 
e políticos.



O ambiente sociocultural

Políticas de conteúdo, multilinguismo e diversidade cultural.



Atores no contexto da governança

Governos, o setor empresarial, sociedade, civil, organizações
internacionais, comunidade técnica e a ICANN.



Conclusão

A jornada pela Governança na Internet pressupôs o entrelaçamento de cinco linhas mestras;

• Infraestrutura e Padronização;

• Jurídica;

• Econômica;

• Desenvolvimento;

• Sociocultural;

A posição consagrada do Brasil no contexto da Internet mundial:

• o CGI: missão, conquistas e reputação mundial.
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