
 
 
 

Porto Alegre, 16 de abril de 2020. 
 
 

À Comissão Eleitoral do CGI.br 
 
Carta com indicação de propostas. 
 
Caso eu venha a ser eleito para compor o Comitê Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br), no processo eleitoral 2020, tenho as seguintes duas principais 
propostas: 
 

1) O CGI.br deveria fomentar uma maior integração de dados relacionados 
à sociedade brasileira, para trazer maior ciência aos cidadãos enquanto 
nação. Os dados de segurança da informação, por exemplo, poderiam ser 
casados com dados de mobilidade fornecidos por operadoras de forma a 
determinar a geolocalização de atacantes e vítimas. E isto vale para 
eventos cibernéticos (como ataques de negação de serviço) quando 
físicos (como a recente pandemia de corona vírus). Como entidade 
central em Internet no país, trabalharei para que o CGI.br incentive e 
promova tais integrações de dados e que os resultados sejam amplamente 
divulgados à sociedade, prestando especial atenção para que tal 
divulgação seja realizada de forma didática ao cidadão não especialista. 

2) As tecnologias hoje encontradas na Internet possuem um velocidade de 
criação e adoção extremamente rápida. O domínio destas tecnologias e 
seu emprego rápido na Internet brasileira devem ser considerados 
seriamente para que não existe defasagem brasileira em comparação com 
o ambiente internacional. Atuarei para que o CGI.br opere de forma mais 
pró-ativa e, idealmente, na vanguarda da adoção de novas tecnologias 
que compõem a Internet. É importante que os próprios conselheiros 
tenham grau de familiaridade com esta evolução, para que as decisões do 
conselho sejam baseadas não apenas numa visão do passado recente e 
presente, mas também em perspectivas da futura Internet. 

 
Atenciosamente,  
 

Lisandro Zambenedetti Granville 



 
 
 

Porto Alegre, 16 de abril de 2020. 
 
 

À Comissão Eleitoral do CGI.br 
 
Carta de motivação para minha candidatura às eleições do CGI.br 2020. 
 

Venho atuando a mais de 20 anos junto à comunidade científica e 
tecnológica em Computação, mais especificamente na área de Redes de 
Computadores e Internet. Tenho formação em nível de graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado na área, tendo ao longo da minha carreira como 
pesquisador colaborado e assumidos postos junto a importantes atores 
brasileiros e internacionais da área, tais como o próprio CGI.br (como membro 
daquele Conselho), Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP (como membro 
do Conselho e diretor do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação – CTIC), Sociedade 
Brasileira de Computação – SBC (em diversos carga, incluindo de Presidente), 
IEEE Communications Society (como diretor para a América Latina e 
coordenador de Comitê em Gerência e Operação de Redes – CNOM) e Internet 
Research Task Force – IRTF (como coordenador do grupo de Gerência de 
Redes – NMRG).  

Meu interesse em concorrer no processo eleitoral 2020 está relacionado 
com meu entendimento de que posso atuar como membro do CGI.br no 
desenvolvimento da Internet no Brasil. Eu particular, destaco minha visão de 
que porque a Internet deixou de ser uma rede de computadores utilizada apenas 
por pesquisadores em Redes, há a necessidade de ampliar as considerações 
sobre uso da Internet para além das questões técnica. Isso efetivamente já é 
realizado atualmente, mas uma maior integração entre os princípios técnicos e 
suas consequências na sociedade deve estar em pauta de uma forma mais 
contundente. Entendo que por ser especialista na área, posso colaborar no 
sentido de se considerar outras comunidades no diálogo sobre Internet, 
perpassando todas as áreas de conhecimento, dada a ubiquidade da Internet. 

 
Atenciosamente,  
 

Lisandro Zambenedetti Granville 
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