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Resumo
É fundamental democratizar o acesso ao conhecimento sobre os temas relativos à
atuação do CGI. Para além dos workshops submetidos à apreciação e seleção, é preciso
conceder bolsas para a participação de setores que não estão costumeiramente
envolvidos com os debates nesses temas, como por exemplo, a área de educação.

Documento
Como proponente de um workshop no VII Forum, gostaria de sugerir que fosse criada
uma votação popular que fosse tb contemplada na seleção dos workshops para o evento.
Ao mesmo tempo, é fundamental haver bolsas para pessoas que não estão inscritas
como painelistas nos workshops mas que precisam fortemente se aproximar do debate.
Por exemplo, é preciso conceder bolsas para educadores, professores, alunos do Ensino
Médio e Superior que possam participar e relatar as discussões, no intuito de se
aproximar dos assuntos que estão sendo discutidos.
É fundamental que a área de educação se envolva nesse evento. Internet livre e uso
responsável estão previstos no artigo 26 do Marco Civil da Internet, assim como nas
habilidades da Base Curricular Nacional Comum. Gestores públicos da educação
precisam estar mais próximos dessa agenda.
Outro ponto relacionado à organização do evento é que haja uma comissão que possa
sugerir sinergias e aproximações entre workshops sugeridos. Por exemplo, tivemos dois

workshops simultâneos com temas muito parecidos: Lei sobre Direito ao Esquecimento e
Lei sobre Proteção de Dados Pessoais. Teria sido mais rico se ambos estivessem
relacionados em um único workshop.
Mais um ponto em relação ao financiamento dos participantes do workshop que precisa
ser mudado. Garantir a participação de todos os setores do CGI é fundamental. Mas isso
não significa que é preciso conceder bolsa para cada um desses atores, caso algum
desses atores não necessite por ser morador da cidade do evento, por exemplo, ou
mesmo que não tenha interesse em receber a bolsa. Que essa bolsa possa ser
concedida para mais de um participante do mesmo setor, especialmente 3o setor e
governo.

