
Agenda Atualizada - Webinar 2020



Informações Gerais:

A Network Eventos e o Portal Convergência Digital, realizarão o e-Fórum Wi-Fi na Faixa de 6Ghz, contando com a fundamental

participação do Ministério das Comunicações e da Anatel. O e-Fórum tem como objetivo apresentar e debater através de 1

Webinar interativo, temas focados na regulamentação, soluções tecnológicas, ganhos operacionais e aplicações para o Brasil.

Público-Alvo:

Ministério das Comunicações, Anatel, Operadoras e ISP´s .

Data e horário:

Dia 30 de julho de 2020 – 10:00 – 11:45 (Horário de Brasília - DF).

Formato:

1 Webinar interativos com 1 hora 45 minutos de duração cada um, com a participação de representantes do Ministério das

Comunicações e da Anatel, de executivos de empresas fornecedores de soluções tecnológicas e patrocinadoras (até 3),

contando com a moderação de um jornalista do Convergência Digital.

Dinâmica: Introdução de 5 minutos do moderador CD & apresentações de 10 minutos de cada participante (cases & soluções),

debate de 15 minutos e perguntas e respostas de 15 minutos.

Disponibilizaremos o material apresentado, bem como, conteúdo e vídeos adicionais para todos os participantes após a

realização de cada um dos webinars.



e-Fórum Wi-Fi na Faixa de 6Ghz - Webinar - Dia 30 de julho de 2020

10:00 – 10:20
Palestra de Abertura: Wi-Fi na Faixa de 6Ghz: regulamentação no Brasil 

• Vinicius Caram - Superintende de Outorgas e Recursos à Prestação - Anatel Confirmado

10:20 – 11:00

Wi-Fi na Faixa de 6Ghz: cases mundiais
Modelos de implementação (interferências e sistemas existentes (outdoor e indoor), case mundiais e faixa licenciada ou não 

licenciada, soluções tecnológicas, ganhos operacionais e aplicações para o Brasil. 

Debate 1 - Moderadora: Ana Paula Lobo - Jornalista e Diretora - Convergência Digital Confirmada

• Fracisco Giacomini Soares - Vice-Presidente de Relações Governamentais Latam-Qualcomm Confirmado

• Carlos Lauria - Diretor de Relações Governamentais e Regulatório - Huawei Confirmado

• Eduardo Neger - Presidente - Associação Brasileira de Internet (Abranet) Confirmado

* Aguardando confirmação

Patrocínio                                                              Realização e Organização

11:05 – 11:45

Wi-Fi na Faixa de 6Ghz: cases mundiais
Modelos de implementação (interferências e sistemas existentes (outdoor e indoor), case mundiais e faixa licenciada ou não 

licenciada, soluções tecnológicas, ganhos operacionais e aplicações para o Brasil. 

Debate 2 - Moderador: Luis Osvaldo Grossmann - Jornalista - Convergência Digital Confirmado

• Paulo Frosi - Diretor de Negócios Corporativos - ConnectoWay Confirmado

• André Rizzo - Consulting Systems Engineer - Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company Confirmado

• Jesaias Arruda - Gerente de Infra na Bemol & Diretor Abranet Confirmado

mailto:http://www.networkeventos.com.br/site/home.php?lg=PT

