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Apresentação: 
Sílvia Calmon de Albuquerque

• Mestre e graduada em Ciência da 
Computação (UFMG/BR).

• Professora em cursos de 
graduação e pós-graduação desde 
2001, professora do CEFET-MG.

• Participante da ISOC, IETF, LACNIC, 
Grupo de Governança do BR...



O que são ISOC e IETF?
• Internet Society (ISOC):

Working for an Internet that is open, globally 
connected, and secure

• Internet Engineering Task Force (IETF):
– Comunidade internacional e aberta para 

o desenvolvimento dos protocolos da 
Internet 



O que são IETF e ISOC?
• ISOC

– ISOC-BR
• IETF

– Newcomer
– Grupos de trabalho (WGs)

http://isoc.org/
http://isoc.org.br/
http://ietf.org/
http://ietf.org/about/participate/get-started/


Capítulo Brasil
A Internet Society tem 
capítulos nacionais, entre os 
quais o Capítulo Brasileiro, 
chamado também de ISOC 
Brasil. 

O Capítulo Brasileiro da 
Internet Society atualmente 
mantém uma lista de e-mails 
para os membros, além de 
promover eventos abordando 
temas relacionados à Internet.
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IETF: grupos de trabalho (WGs)
• Estudam e propõe protocolos e/ou soluções 

para problemas relacionados à Internet.
• Grupos ativos
• Tipos de documentos gerados:

– Draft (Rascunho)
– Standard (“Padrão”)
– Best Practices (Boas Práticas)

 

http://ietf.org/how/wgs/


Fellowship da ISOC
• Programa de auxílio para incentivar a 

participação de pessoas, principalmente de 
países em desenvolvimento nos encontros.

• Página para inscrição
• Próximos IETF: 

– Julho/2018: IETF 102 (Montreal)
– Novembro/2018: IETF 103 (Bangkok)

https://www.internetsociety.org/leadership/fellowship-to-ietf/


IETF 91
• Localização: Honolulu, Hawaii, EUA
• Data: 9 a 14 de novembro/2014
• Experiência: diversidade, networking, 

conhecimento técnico, participação nas 
reuniões presenciais do WGs.





Como participar?
• Inscrição nas listas dos WGs de interesse
• Consulta aos sites e tutoriais de 

participação
• Registro e pagamento para participar 
• Ser membro ISOC e fazer inscrição nas 

chamadas do Fellowship (3 chamadas por 
ano)



Obrigada!

Prof.: Sílvia Calmon de Albuquerque

silvia@decom.cefetmg.br
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