
Junte-se a nós para manter a Internet aberta, 

prosperando e beneficiando pessoas em todo o 

mundo. 

A Internet é para todos

Setembro 2019



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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Quem Somos

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
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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 



Presença Global
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Nossa comunidade global de membros e capítulos abrange mais de 230 países, territórios e 

áreas de interesse geográfico em todo o mundo.

América do Norte

América Latina e Caribe

Europa

África

Oriente Médio

Ásia



IETF
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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 do IETF.



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 se beneficiam de:

• Discussões abertas e colaborativas
• Eventos especiais e consultas
• Aprendizagem e desenvolvimento pessoal
• Informações sobre problemas relevantes
• Networking e interação com outros 

membros 8
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Nossos Parceiros
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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



Capítulos são fundametais
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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:

• 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

.org



Operar na intersecção de política, tecnologia e 
desenvolvimento permite que a Internet Society seja líder em 

questões fundamentais para o crescimento e a evolução contínuos 

da Internet.

Como trabalhamos
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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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internetsociety.org

isoc.org.br

     youtube.com/isocbrasil

    @isocbrasil

Participe!
Envolva-se! Colabore!
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