
 

 

English below 
Português abaixo 
 

Nancy Julia Cordova Gamarra 

 
 

 Breve biografía del candidato. 
 
Soy Ingeniera Electrónica Titulada, Egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Especialista en 
el diseño e implementación y operación de importantes proyectos en redes Ip en los sectores Empresariales de 
comercio, banca y gobierno mas importantes de Telecomunicaciones del Perú. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 
Soy una persona bastante Activa y colaboradora, orientada al cumplimiento de objetivos y gusta de buscar nuevos 
retos para el desarrollo profesional. 
 
Me encanta ejercitarme en mi tiempo libre, tener una buena charla con los amigos y tener un buen motivo para 
pegarme en algún nuevo proyecto IP. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Me desarrolle en el Ambito de las Telecomunicaciones por tal cuento con gran experiencia en la operación de equipos 
de Datos y Voz IP. Actualmente laboro en el area de provisión de Servicios IP de una Empresa de Telecomunicaciones 
en la cual se trabaja orientados a resultados y de la cual actualmente administro todos los recursos IPV4 e IPV6. 

 
 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

 
Soy participante activa de la comunidad de LACNIC suscrita a las listas de debates y asistente a las reuniones de 
LACNIC a través de su nombramiento como contacto de membresía . Apoyo activamente en incidencias de seguridad 
en las que se ve involucrado redes que administro. Asi como todo tipo de incidencia en las que se ve involucrada las 
redes empresas que administramos, por tal pueden contar con un soporte para la región. 

 
 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 

región? 
 
LACNIC es un organismo que congrega a toda la comunidad de America Latina y el Caribe que esta continuamente 
apoyando el desarrollo de Investigacion de la region asi como actualizandose con referentes de otros RIR, para llevar 
una buena convivencia de paises a nivel network. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Desarrollar y estructurar nuevos campos de apoyo para una ecuánime Elecciones con trasparencia y involucrar mas 
miembros en las acciones de la comunidad. 
 
 
 



 

 

Ø Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 

 Comisión Electoral 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 

 Foro de Interconexión 
 Foro de Operadores 
 Foro Público de Políticas 
 Foro Técnico de LACNIC 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
 Evento LACNIC 
 Evento LACNIC / LACNOG 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
Miembro de la comisión electoral 2019-2020 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
Miembro de membresia de Telefónica del Peru s.a 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
I obtained my degree in Electronics Engineering from Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru. I specialize in 
the design, implementation and operation of major projects in IP networks in the most important commerce, banking 
and government sectors working in telecommunications in Peru. 
 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I am an active, collaborative and goal-oriented person who likes to seek new challenges for my professional 
development. 
 
In my free time, I love to work out, have a good chat with my friends and find a good reason to join a new IP project. 
 
 
 
 



 

 

 
 Tell us about your work experience, education and professional development. 

 
Because my education is in the field of Telecommunications, I have broad experience in the operation of data and 
voice over IP devices. I am currently working in the IP Services department of a results-oriented telecommunications 
company, where I currently manage all IPV4 and IPV6 resources. 
 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
I am an active participant of the LACNIC community, I am subscribed to the different discussion lists and attend 
LACNIC meetings as my company's designated membership contact. I provide active support in case of security 
incidents involving the networks I manage, as well as any other type of incident in which the business networks we 
manage are involved so they will be able to find support in the region. 
 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
LACNIC is an organization that brings together the entire community of Latin America and the Caribbean. It 
continuously supports research in the region, and it is in constant evolution with reference to other RIRs so that 
countries can properly coexist at the network level. 
 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
Developing and structuring new areas of support to ensure fair, transparent elections and involve more members in 
the actions of the community. 
 
 

Ø Desirable Suitability Criteria 
 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 
 Electoral Commission 
  

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
 Interconnection Forum 
 Network Operators Forum 
 Public Policy Forum 
 LACNIC Technical Forum 
 
 
 
 



 

 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
 LACNIC Event 
 LACNIC / LACNOG Event 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
 Member of the Electoral Commission (2019-2020) 

 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
 Membership Contact of Telefónica del Peru s.a 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 
Sou formada em Engenheira Eletrônica pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos no Peru. Especialista no 
desenho, implementação e operação de importantes projetos em redes IP nos setores empresariais de comércio, 
bancos e governo mais importantes das Telecomunicações do Peru. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Sou uma pessoa bastante ativa e colaborativa, orientada para o cumprimento de objetivos; e gosto de buscar novos 
desafios para o desenvolvimento profissional. 
 
Gosto muito de fazer exercício físico no meu tempo de lazer, uma boa conversa com meus amigos e ter um bom 
motivo para trabalhar em algum novo projeto IP. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Eu me desenvolvi no campo das telecomunicações, portanto, tenho uma grande experiência na operação de 
equipamentos de Dados e Voz IP. Hoje trabalho na área de prestação de serviços IP de uma Empresa de 
Telecomunicações orientada para resultados e da qual atualmente administro todos os recursos IPv4 e IPv6. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Sou participante ativa da comunidade do LACNIC inscrita nas listas de discussão e assistente das reuniões do LACNIC 
através de sua nomeação como contato de membresia. Apoio ativamente os incidentes de segurança que envolvem 
às redes que eu administro, bem como todo tipo de incidentes que envolvam as redes das empresas que nós 
administramos, por tanto atuamos como suporte para a região. 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
LACNIC é uma organização que reúne toda a comunidade da América Latina e do Caribe que apoia continuamente o 
desenvolvimento de pesquisas da região, além de se atualizar com referentes de outros RIR, a fim de proporcionar 
uma boa convivência de países no nível da rede. 



 

 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Desenvolver e estruturar novos campos de apoio para eleições justas, com transparência, e envolver mais membros 
nas ações da comunidade. 
 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 
 Comissão Eleitoral 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Fórum de Interconexão 
Fórum de Operadores 
Fórum Público de Políticas 
Fórum Técnico do LACNIC 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
 Evento LACNIC 
 Evento LACNIC / LACNOG 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
 Membro da Comissão Eleitoral 2019-2020 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
 Membro de membresia da Telefônica do Peru S.A. 


