
 

 

PROGRAMAÇÃO – Feira Virtual 
 
 
[Atendimentos] 

• 14h às 15h30 - NIC.br - Programa Por Uma Internet Mais Segura (i+seg) - 
Gilberto Zorello, coordenador da iniciativa; 

• 14h às 16h - Registro.br|NIC.br - Atendimento - Estephanie Brum, analista de 
atendimento; 
15h às 16h - Registro.br|NIC.br - Recursos de Numeração - Ricardo Patara, 
gerente de Recursos de Numeração de Internet; 

• 14h às 17h - Cetic.br|NIC.br - Pesquisas TIC - Winston Oyadomari, analista de 
pesquisas; 

• 14h às 18h - IX.br|NIC.br - Ailton Rocha e Julimar Mendes, analistas de 
projetos; 

• 14h às 18h - Ceptro.br|NIC.br - SIMET - Jean Carlos de Araujo, analista de 
projetos; 

 
[Palestras dos Expositores] 

• 14h às 14h15 - Bate-papo: “Qual a função da ICANN no ecossistema de DNS?”, 
com Daniel Fink e Nicolas Antoniello, no estande ICANN; 

• 14h às 14h30 - "Como se posicionar no cenário atual da cibersegurança?", com 
Luis Silva, no auditório do estande SOLINTEL; 

• 14h às 15h30 - "Oportunidades e Desafios dentro de um ISP", com Marcia 
Santos Florentino e Daíza Fortes, no auditório do estande NETFINDERSBRASIL; 

• 14h20 às 14h40 - "CDN Globo – Expansão e Como funciona o direcionamento 
de usuários", com o time de Infraestrutura da Tecnologia Globo, no auditório 
do estande Globo; 

• 14h30 às 14h45 – “Como hospedar um servidor raiz no seu provedor?”, com 
Daniel Fink e Nicolas Antoniello, no estande ICANN; 

• 14h30 às 14h50 - "Conheça os trabalhos de medições do NIC.br e o SIMET", 
com Henrique de Moraes Holschuh, analista de projetos do Ceptro.br|NIC.br, 
no auditório do estande NIC.br e CGI.br; 

• 14h30 às 15h - "FSO – Full Stack Observability com foco no ThousandEyes", 
com Guilherme Ramos, da Cisco, no auditório do estande Cisco e Logicalis; 

• 14h30 às 15h - "Líderes Conduzindo Equipes para o Resultado", com Cleufe 
Almeida, no auditório do estande SOLINTEL; 

• 15h às 15h15 – “Ainda sem DNSSEC no seu recursivo? Venha falar com a gente 
para resolver!”, com Daniel Fink e Nicolas Antoniello, no estande ICANN; 

• 15h às 15h20 - "Novas soluções do SIMET para provedores", com Leandro 
Ferrari, Gabriela Marin e Rodrigo Andrade, analistas de projetos do 
Ceptro.br|NIC.br, no auditório do estande NIC.br e CGI.br; 



 

 

• 15h às 15h30 - "Proteção com Cisco Umbrella", com Carlos Barros, da Logicalis, 
no auditório do estande Cisco e Logicalis; 

• 15h às 15h30 - "Gestão de Resultados do Comercial, e sua Trajetória de 
Sucesso", com Rodrigo Martins, no auditório do estande SOLINTEL; 

• 15h20 às 15h40 - "CDN Globo – Expansão e Como funciona o direcionamento 
de usuários", com o time de Infraestrutura da Tecnologia Globo, no auditório 
do estande Globo; 

• 15h30 às 16h - “Programa MANRS para fornecedores de equipamentos” com 
Gilberto Zorello (NIC.br), no auditório do estande NIC.br; 

• 15h30 às 16h - "Entenda como criar e Gerenciar a Estratégia de Sua Empresa", 
com Luiz Alberto, no auditório do estande SOLINTEL; 

• 15h45 às 16h – “Como ‘turbinar’ o seu servidor recursivo com o Hyperlocal”, 
com Daniel Fink e Nicolas Antoniello, no estande ICANN. 
 

[Extra] 
• 16h às 16h20 – Visita Guiada pela história da Internet com Lucas Jorge da Silva, 

no mundo de Conteúdo (lâmpada); 
• 17h às 17h20 – Visita Guiada pela história da Internet com Lucas Jorge da Silva, 

no mundo de Conteúdo (lâmpada). 


