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Vivian Valverde Arguello 

 
 

 Breve biografía del candidato. 
 

Ingeniera en Sistemas, Licenciada con Énfasis en Sistemas de Información, egresada de la Universidad Nacional de 
Costa Rica. 

 
19 años de laborar en el ISP del Gobierno de Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad y 
Telecomunicaciones (ICE) en cual se desempeña como ingeniera en el diseño de la Red de Transporte. Es 
participante activa de la comunidad y las reuniones de LACNIC a través de su nombramiento como contacto de 
membresía y de administración del ISP ICE y tiene a cargo la administración de todo el direccionamiento IPv4 e 
IPv6 asignado. Formó parte de la Comisión Electoral de LACNIC en el periodo 2017-2020. 

 
 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 
Me considero una persona amante de la tecnología, constantemente me encuentro buscando la actualización 
profesional ya que pertenezco a un área que cambia y se moderniza todos los días. En el ámbito personal soy una 
persona muy sociable y activa, me encanta realizar actividades físicas y compartir con la gente. 

 
 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Inicié como asistente de ingeniería en la empresa para la cual laboro actualmente. He formado parte del diseño y 
desarrollo de la Red de Internet en mi país desde el año 2001 cuando nos incorporamos a LACNIC, más adelante 
cuando nalicé mis estudios universitarios y de acuerdo con la experiencia adquirida, fui asignada como la 
responsable de todos los recursos IP de la empresa. Dado lo anterior he recibido una amplia capacitación en el 
tema de Redes y Telecomunicaciones. Actualmente tengo a cargo la dirección del Proyecto que permitirá brindar 
todos nuestros servicios de forma virtualizada.  

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

 
A raíz de mi nombramiento como Contacto Administrativo y de Membresía he participado activamente en todos 
los eventos que se realizan anualmente, por lo que desde un inicio me interesó formar parte de esta gran 
comunidad que nos permite el desarrollo profesional a partir de la relación con miembros de todos los países del 
área. En el año 2017 tuve la oportunidad de participar en las elecciones para integrarme a la Comisión Electoral, 
lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que esto se dio en un momento en el que la comunidad 
empezó a crecer y he logrado formar parte de muchos de los cambios que se han implementado para fortalecer 
esta organización. 

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

región? 
 

Día con día LACNIC se ha convertido en una organización muy importante para el desarrollo de internet en la 
región. Gracias al apoyo de LACNIC se han materializado muchos proyectos e ideas en el ámbito de la tecnología, 



 

 

así como la incorporación de la misma en países donde antes no era posible. La capacitación virtual que ofrecen 
me parece un pilar súper importante para llegar a lugares que aún carecen de este recurso. Además, considero 
muy valioso el constante esfuerzo para fomentar la equidad de género en la comunidad técnica. 
 

 ¿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? 

 

Lo más importante que puedo aportar es mi conocimiento técnico, mi apoyo y todas las ganas de trabajar para 
fortalecer los pilares que sostienen esta gran organización, para continuar brindando un servicio de alta 
confiabilidad a todos los miembros de toda la comunidad. El haber formado parte de la comisión electoral me 
brindó la oportunidad de participar en la propuesta e implementación de cambios importantes para la veri�cación 
de que quienes deseen incorporarse a LACNIC sean personas que siempre van a sumar y me encantaría tener la 
opción de dar continuidad a todas estas actividades.  

 
 

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).  
 

 FLIP 6 
 Foro de Seguridad 
 Foro de Interconexión 
 Foro de Operadores 
 Foro Público de Políticas 
 Peering Forum 
 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 
 Taller de Seguridad (AMPARO) 
 

 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). 

 

 Contacto de Membresía; Administrativo y de Facturación para el Instituto Costarricense de Electricidad y 
 Telecomunicaciones (ICE)  
 
 



 

 

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

  
 Ingeniera de Redes del Proceso de Red de Transporte en el Instituto Costarricense de Electricidad y 
 Telecomunicaciones (ICE) 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Systems Engineer, B.Sc. with an emphasis on Information Systems, a graduate of the National University of Costa Rica. 
Nineteen years working at the ISP of the Government of Costa Rica, the Costa Rican Institute of Electricity and 
Telecommunications (ICE), where she is currently working on the design of the Transport Network. She actively 
participates in the LACNIC community and meetings as the membership and administrative contact for the ICE ISP and 
is responsible for managing all assigned IPv4 and IPv6 addresses. She was also part of LACNIC's Electoral commission 
during the 2017-2020 period. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I consider myself a lover of technology, I always strive to stay up to date in my profession, as I work in a field that 
changes and is constantly being modernized. On a personal level, I am very sociable and active, I love doing physical 
activities and sharing with others. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I started out as an engineering assistant at the company where I currently work. I have been part of Internet design 
and development in my country since 2001 when we joined LACNIC. Later, when I finished my university studies and 
as I gained experience, I became responsible for all the IP resources of the company. Thanks to this, I received 
extensive training in Computer Networks and Telecommunications. I am currently the manager of the project that will 
allow us to offer all our services through a virtualization platform. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
As a result of my appointment as Administrative and Membership Contact, I have actively participated in all the 
annual events. From the very beginning, I was interested in being part of this great community that allows us to grow 
professionally through our relationship with members from all the countries of the region. In 2017, I was elected to 
the Electoral Commission. This has been a very enriching experience, as this occurred at a time when the community 
began to grow, and I managed to be part of many of the changes that have been implemented to strengthen this 
organization. 
 

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

 
Day by day, LACNIC has become a very important organization for Internet development in the region. Thanks to 
LACNIC's support, many projects and ideas have materialized in the field of technology and have been incorporated in 
countries where it was previously not possible. In my opinion, the organization’s virtual training offerings are super 
important to reach places that still do not have access to these resources. I also believe that the constant efforts to 
promote gender equality within the technical community are very valuable. 
 
 
 
 



 

 

 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? 

 
The most important things I can contribute are my technical knowledge, my support and my desire to work to 
strengthen the pillars that support this great organization, to continue providing a highly reliable service to all the 
members of the community. Being part of the Electoral Commission has given me the opportunity to participate in the 
proposal and implementation of important changes to verify that those who wish to join LACNIC are people who will 
contribute to the organization and I would love to have the chance to bring continuity to all these activities. 
 
 

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). 

 
 FLIP 6 
 Security Forum 
 Interconnection Forum 
 Network Operators Forum 
 Public Policy Forum 
 Peering 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 
 Security Workshop (AMPARO) 
 

 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). 

 
 Membership Contact; Administrative and Billing Contact for the Costa Rican Institute of Electricity and 
 Telecommunications (ICE) 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 
 Network Engineer for the Transport Network Process at the Costa Rican Institute of Electricity and 
 Telecommunications (ICE) 
 
 



 

 

 Breve biografia do candidato. 
 
Vivian é Engenheira em Sistemas, com bacharelado em Sistemas de Informação pela Universidade Nacional da Costa 
Rica. 
 
Há 19 anos trabalha no ISP do Governo da Costa Rica, Instituto Costarriquense de Eletricidade e Telecomunicações 
(ICE), no qual trabalha como engenheira no desenho da Rede de Transporte. Ela é participante ativa da comunidade e 
das reuniões do LACNIC através de sua nomeação como contato de membresia e de administração do ISP ICE, e é 
responsável pela administração de todo o endereçamento IPv4 e IPv6 designado. Fez parte da Comissão Eleitoral do 
LACNIC no período 2017-2020. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Eu me considero uma pessoa amante da tecnologia, sempre procurando estar atualizada profissionalmente, pois 
pertenço a uma área que muda e se moderniza a cada dia. Sou uma pessoa muito sociável e ativa, adoro fazer 
atividades físicas e compartilhar com as pessoas. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Comecei como assistente de engenharia na empresa em que ainda trabalho. Faço parte do desenho e 
desenvolvimento da Rede da Internet em meu país desde 2001 quando nos juntamos ao LACNIC; mais tarde, quando 
terminei meus estudos universitários e, de acordo com a experiência adquirida, fui designada como responsável por 
todos os recursos IP da empresa. Diante do exposto, recebi uma ampla capacitação na questão de Redes e 
Telecomunicações. Hoje, sou responsável pelo gerenciamento do Projeto que permitirá fornecer todos os nossos 
serviços de forma virtual. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Como resultado da minha nomeação como Contato Administrativo e de Membresia, participei ativamente de todos os 
eventos realizados anualmente; portanto, desde o início, estive interessada em fazer parte dessa grande comunidade 
que nos permite o desenvolvimento profissional a partir do relacionamento com membros de todos os países da área. 
Em 2017, tive a oportunidade de participar das eleições para integrar a Comissão Eleitoral, o que foi uma experiência 
muito enriquecedora, pois isso ocorreu no momento em que a comunidade começou a crescer e consegui fazer parte 
de muitas das mudanças implementadas para fortalecer esta organização. 
 

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

 
Com o passar do tempo o LACNIC se tornou uma organização muito importante para o desenvolvimento da Internet 
na região. Graças ao apoio do LACNIC, muitos projetos e ideias se materializaram na área da tecnologia, bem como 
sua incorporação em países em que antes não era possível. O treinamento virtual que oferecem, para mim, é um pilar 
muito importante para alcançar lugares que ainda carecem desse recurso. Além disso, considero muito valioso o 
esforço constante para promover a igualdade de gênero na comunidade técnica. 
 

 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? 

 
A coisa mais importante que eu posso contribuir é meu conhecimento técnico, meu apoio e toda a vontade de 
trabalhar para fortalecer os pilares que sustentam essa grande organização, para continuar prestando um serviço 
altamente confiável a todos os membros da comunidade. O fato de ter integrado a Comissão Eleitoral me deu a 
oportunidade de participar da proposta e implementação de mudanças importantes para a verificação de que quem 



 

 

quiser se juntar ao LACNIC sejam pessoas que sempre acrescentem e gostaria ter a opção de continuar todas essas 
atividades. 
 

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). 
 
FLIP 6 
Fórum de Segurança 
Fórum de Interconexão 
Fórum de Operadores 
Fórum Público de Políticas 
Peering Forum 
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 
 Oficina de Segurança (AMPARO) 
 

 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). 

 
 Contato de Membresia; Administrativo e de Faturamento para o Instituto Costarriquense de Eletricidade e 
 Telecomunicações (ICE) 
 

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

 
 Engenheira de Redes do Processo de Rede do Transporte pelo Instituto Costarriquense de Eletricidade e 
 Telecomunicações (ICE) 


