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Resumo
A SBC – Sociedade Brasileira de Computação apoia a proposta formulada pela
ABRANET e outras entidades, que propõe as linhas gerais de uma nova estrutura
institucional para o CGI.br. A SBC entende que a proposta da ABRANET é plenamente
consistente com a contribuição previamente submetida pela SBC nas consultas públicas
do MCTIC e do próprio CGI.br, na qual a SBC defende um conjunto de princípios a seu
ver essenciais na manutenção e aperfeiçoamento da atuação do CGI.br segundo o papel
a ele reservado no arcabouço institucional da governança da Internet no Brasil.

Documento
A SBC – Sociedade Brasileira de Computação apoia a proposta, abaixo copiada,
formulada pela ABRANET e outras entidades, que propõe as linhas gerais de uma
nova estrutura institucional para o CGI.br. A SBC entende que a proposta da
ABRANET é plenamente consistente com a contribuição previamente submetida pela
SBC nas consultas públicas do MCTIC e do próprio CGI.br, na qual a SBC defende um
conjunto de princípios a seu ver essenciais na manutenção e aperfeiçoamento da

atuação do CGI.br segundo o papel a ele reservado no arcabouço institucional da
governança da Internet no Brasil.
A SBC entende que essa proposta apresenta dois pontos muito positivos:
1) Amplia e qualifica a participação de todos os setores no CGI.br, aumentando a
legitimidade e transparência de seus processos de debate e decisão.
2) Propõe que o detalhamento do novo modelo institucional do CGI.br seja feito através
de um processo colaborativo e multissetorial, conduzido pelo próprio CGI.br e com
amplas oportunidades de participação da sociedade.

O texto completo da proposta encontra-se no documento PDF em anexo a esta
submissão.

