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A Internet é para todos

Junte-se a nós para manter a Internet aberta,
prosperando e beneficiando pessoas em todo o mundo.

Fundada em 1992 por pioneiros da Internet, a Internet
Society impulsiona tecnologias que a mantêm
aberta e segura. Promovemos políticas que
capacitam as pessoas a fim de garantir
o acesso universal para todos.

Nós defendemos uma Internet melhor.
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Nossa história
Somos um movimento global que defende
uma Internet aberta para todos. Esta é uma
Internet que oferece esperança, traz
oportunidade e celebra a humanidade.
Com uma crescente comunidade de
capítulos e membros, continuamos a apoiar
a inovação trazida pela Internet,
promovemos o uso das melhores práticas,
no contexto da tecnologia, e incentivamos a
adoção de políticas que possibilitem uma
Internet aberta para todos.
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A Internet Society trabalhando
Provê
liderança na
governança da
Internet

Defende
padrões abertos
para a Internet

Promove
tecnologias
Internet que
importam

Desenvolve a
infraestrutura da
Internet

Compromete-se
de uma forma
que muda vidas

Reconhece
os líderes da
indústria
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Presença Global
Nossa comunidade global de membros e capítulos abrange mais de 230 países, territórios e áreas de
interesse geográfico em todo o mundo.

Europa
América do Norte
Oriente Médio
Ásia
África
América Latina e Caribe
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IETF
O Internet Engineering Task Force
(IETF) é a principal organização na
Internet para padrões técnicos.
A missão do IETF (Grupo de Trabalho de
Engenharia da Internet) é fazer com que a
Internet funcione melhor, produzindo
documentos técnicos relevantes e de alta
qualidade que influenciam a forma como as
pessoas projetam, utilizam e gerenciam a
Internet.
A Internet Society é o lar organizacional da IETF.
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Nossos membros, capítulos e parceiros
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Participação é fundamental!
São mais de 90 mil pessoas
trabalhando para uma Internet que
traz oportunidade, esperança e
desenvolvimento humano
Nossos membros se reúnem em todos os
continentes e se organizam para apoiar nossa
missão e a esperança de um futuro melhor.
Membros beneficiam de:
•
•
•
•
•

Discussões abertas e colaborativas
Eventos especiais e consultas
Aprendizagem e desenvolvimento pessoal
Informações sobre problemas relevantes
Networking e interação com outros membros
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Capítulos são fundametais
Capítulos endereçam questões
importantes na Internet com uma
perspectiva local ou regional.
Os capítulos da Internet Society Chapters formam
uma comunidade que colabora com nossa missão
de:
•
•
•
•

.org

Envolver os membros por meio de uma visão
global comum
Oferecer workshops técnicos e treinamentos
Fornecer eventos educacionais e de
networking
Informar políticos e tomadores de decisão
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Nossos Parceiros
A Internet Society não consegue alcançar
seus objetivos sozinha.
Como a Internet impacta todos nós, trabalhamos com
parceiros de todos os tipos e tamanhos para abordar a
ampla gama de questões sociais, econômicas e políticas.
Nossos parceiros incluem:
•
•
•
•
•
•

Organismos e assembléias internacionais
Organizações não governamentais locais
Especialistas técnicos e engenheiros
Instituições universitárias e acadêmicas
Empresas locais e globais
Estudantes e professores
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Como trabalhamos
Operar na interseção de política, tecnologia e desenvolvimento permite
que a Internet Society seja líder em questões fundamentais para o
crescimento e a evolução contínuos da Internet.
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Nossas prioridades
Restaurar a confiança e conectar os desconectados é a chave para
construir uma Internet de oportunidades para todos.

Confiança

Acesso

Sem confiança, a Internet não pode entregar seu
benefício potencial ao mundo inteiro. Os usuários
devem ver a Internet como um meio seguro e
confiável para se comunicar e estar dispostos a
usar serviços online para os negócios, para serviços
públicos e interação social.

O acesso à Internet é um facilitador essencial para
o desenvolvimento econômico, social e humano.
Mas apenas metade do mundo está conectada e a
taxa de crescimento do acesso à Internet está
diminuindo. Questões como a falta de confiança na
Internet se juntam a aspectos como custo e
disponibilidade enquanto barreiras ao acesso.
12

Políticas
A Internet Society defende políticas públicas que permitem o acesso
aberto.
Operamos de forma colaborativa e inclusiva com governos, organizações nacionais e internacionais,
sociedade civil, setor privado e outras partes para tomar decisões sobre a Internet que estejam em
conformidade com nossos valores centrais.
Trabalhamos de forma multi-stakeholder para o desenvolvimento de uma Internet aberta e sustentável
para o benefício de todas as pessoas.
Como a Internet impacta todos nós, trabalhamos com parceiros em todo o mundo para garantir que
podemos abordar uma ampla gama de questões sociais, econômicas e políticas que interferem em uma
Internet aberta e sustentável.
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Desenvolvimento de Padrões Abertos
A Internet é baseada na existência de padrões abertos e não proprietários.
Eles são fundamentais para permitir que dispositivos, serviços e aplicativos
trabalhem juntos em uma rede ampla e dispersa de redes.
Alguns dos principais grupos por trás do desenvolvimento dos padrões são:
•

O Grupo de Trabalho de Engenharia da Internet (IETF);

•

O Grupo de Trabalho de Pesquisa na Internet (IRTF) e;

•

O Internet Architecture Board (IAB).

Essas organizações são abertas, transparentes e dependem de um processo de baixo para cima de
construção de consenso para desenvolver padrões. Eles ajudam a garantir que os padrões abertos
tenham especificações livremente acessíveis, sejam desimpedidos, tenham desenvolvimento aberto e
estejam continuamente evoluindo.
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Eventos e Oportunidades
A Internet Society está no centro da comunidade da
Internet e ativa em conferências e eventos em todo o
mundo.
O InterCommunity é o encontro anual dos membros da Internet Society,
ele usa o poder da Internet para reunir nossos membros globais para
discutir os assuntos que nos interessam.
Os INETs reúnem usuários, formuladores de políticas, tecnólogos e
operadores em um evento cooperativo com foco no desenvolvimento e em
questões locais e globais relevantes.
O NDSS (Network and Distributed Security Symposium) incentiva o
compartilhamento de informações entre os membros da comunidade da
Internet que projetam, desenvolvem, exploram e implantam tecnologias
novas e emergentes que definem a segurança da rede e do sistema
distribuído.
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Subvenções e Prêmios
A Internet Society oferece subsídios e prêmios para iniciativas e
esforços de divulgação que abordam os contextos humanitários,
educacionais e sociais da conectividade on-line.
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Subvenções
O Programa de Financiamento Além da Rede Beyond the Net Funding - dá aos membros
Internet Society a oportunidade de contribuir local
ou regionalmente.
Os Programas de Inovação para TICs - ICT
Innovation - foram projetados para promover o
desenvolvimento de abordagens inovadoras para
os desafios da Internet e das comunicações nos
países em desenvolvimento.
As Bolsas Individuais - Individual Fellowships combinam cursos, experiência prática e orientação
para ajudar a preparar jovens profissionais para se
tornarem a próxima geração de líderes em
tecnologia, política e negócios da Internet..
17

Prêmios
O prêmio Jonathan B. Postel Service Award é concedido a
cada ano a um indivíduo ou organização que fez
contribuições notáveis em serviço à comunidade de
comunicações de dados.
O prêmio Applied Networking Research Prize (ANRP) é
concedido para resultados recentes em pesquisas de redes
aplicadas que aprimoram produtos e serviços e promovem
os padrões da Internet.
Internet Hall of Fame celebra os indivíduos cujas
contribuições extraordinárias tornaram possível a Internet,
sua disponibilidade e uso em todo o mundo, e sua natureza
transformadora.

Foto de Mahabir Pun , ganhador do prêmio Postel e
fundador do projeto Nepal Wireless Networking
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Capítulo Brasil
A Internet Society tem capítulos nacionais, entre os
quais o Capítulo Brasileiro, chamado também de
ISOC Brasil.
A Sociedade da Internet no Brasil é constituída
como uma associação civil de direito privado sem
fins lucrativos ou econômicos. Seu objetivo
é fomentar e promover localmente a missão e os
princípios da Internet Society.
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Capítulo 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.
Estamos abertos à adesão de pessoas e
organizações que se identifiquem com os valores,
princípios e objetivos da Internet Society,
interessados em trabalhar para uma Internet
melhor, uma Internet aberta para todos, uma
Internet que oferece esperança, traz oportunidade
e celebra a humanidade.
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Participe!
Envolva-se! Colabore!
internetsociety.org
isoc.org.br
youtube.com/isocbrasil
@isocbrasil

