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Introdução Evento LACNIC 



Propósito desta sessão 

• Que possam aproveitar melhor o evento.
• Revisar os pontos gerais da agenda para 

que possam identificar melhor os temas 
que os interessam.

• Que possam participar dos diferentes 
espaços e enriquecer a comunidade com 
sua perspectiva.



Que vão encontrar neste evento? 

• O quê é LACNIC?
• Por quê organizamos eventos como 

LACNIC 27?
–  Nossa comunidade define as regras que 

LACNIC oferece seus serviços de maneira 
pública e aberta.

– Temos um histórico de trabalho com a 
comunidade regional de Internet.

• O quê vão encontrar neste evento?



Tópicos en la agenda 
•  Tutoriais
•  Fórum de Políticas LACNIC
•  Assembleia de Associados 
•  Fórum de Interconexão
•  Fórum de IPv6
•  Fórum de Segurança
•  Eventos Sociais
•  Reunião de ccTLDs (C)
•  Fórum Operadores LACNOG
•  Clube de corredores



Destacados Agenda 

Segunda-feira	22						9:00	-	Tutoriais	todo	o	dia	/	19:00	Cocktail	Bem-vinda	(Piscina	Hotel).	

Terça-feira	23						8:30	Ceremônia	de	Abertura	/	9:00	Painel	Internet	do	Futuro	/	10:15	
Göran Marby, ICANN CEO /	11:00	Fórum	de	PolíIcas	/	16:00	Assembleia	Associados	
LACNIC	

Quarta-feira,	24							8:30	Eleições	ASO	e	RC	Member	/	9:00	Fórum	Interconexão	LAC	
IX.	/	14:00	LACSEC.	/	De	9h	a	13h	e	de	14h	a	18h	Tutoriais	/	19:00	Evento	Social.	

Quinta-feira,	25						9:00	FLIP6	/	11:30	reunião	informaIva	”Como	ser	host	eventos”	/	
16:30	Painel	Diversidade	e	Inclusão	de	Gênero	nas	TICs	/	De	9h	a	13h	e	de	14h	a	18h	
Tutoriais	/	17h	Rotação	da	KSK	da	Raiz	/	18h	Esgotamento	dos	endereços	IPv4,	Fase	3	

Viernes	26							9:00	LACNOG	/	9:00	Tutorial	IPv6	básico	/	13:00	Ceremônia	de	
Encerramento.		



Como eu posso participar do 
evento? 


–  Realizando perguntas aos palestrantes nos espaços 

com microfone aberto.
–  Aproveite a ferramenta de Networking através da 

app do evento
–  Compartilhe conteúdo, dê a sua opinião através das 

redes sociais #LACNIC27  e nas diversas listas de 
e-mail.

–  Visite o estande e consulte a nossa equipe
–  Fique ligado aos recaps diários
–  Participe no bate-papo do site do evento 





Download da App  
LACNIC Eventos  
✓ Visualiza a agenda / guarda atividades
no seu calendário pessoal / 
Dá pontuação às sessões

✓ Recebe notificações.

✓ Envia mensagens privadas a outros
participantes.

✓ Acede a mapas, biografias de palestrantes 
e informação geral.





App LACNIC Eventos  
Como fazer o download?
App store (iOS) ou desde Google Play (Android).
 


Também podem ingressar 
ao aplicativo desde seu navegador:
http://app.lacnic.net/lacnic 

Disponível em três idiomas: 
espanhol, inglês e português.





Referentes – Equipe LACNIC 

AgusIna	Zamit	
LogísIca	e	Patrocínios	

Adriana	Rivero	
Coordenação	Geral	

Sergio	Rojas	
Recursos	IP,	ASN	e	

referentes	

Rodrigo	Zambrana	
Stand	Serviços	de	LACNIC	

Nicolas	Butler	
Asistência	App	

Giovanna	Bugeri	
Atenção	aos	Associados	

No se puede mostrar la imagen. Puede que su 
equipo no tenga suficiente memoria para abrir la 
imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo 
y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Referentes da Comunidade 

Mariela	Rocha	 Jorge	Villa	

Juan	Alejo	Peirano	 Alex	Ojeda	Mercado	

FLIP6	
Azael	Fernández	

LACSEC	
Hugo	Salgado	

Coordenadores	
Bolsistas	da	
Comunidade	

Moderadores	
Fórum	de	
PolíCcas	

Moderadores	
Fóruns	
Técnicos	 Interconexión	

Fabián	Mejía	

Nathalia	Sautchuk	



Para conhecer-nos melhor... 


