RELATÓRIO DE VIAGEM
INTERNACIONAL

Período

02.05.22 à 06.05.22

Sumário
..................................................................................................................................1
I - Conselheiro participante......................................................................................1
II – Nome da Atividade............................................................................................1
III – Frequência da atividade....................................................................................1
IV – Tipo da atividade..............................................................................................1
V – Entidade organizadora da Atividade..................................................................1
VI - Data e local da realização da atividade.............................................................1
VII - Sitio da atividade.............................................................................................1
VIII - Descrição da atividade...................................................................................2
IX – Meu histórico na atividade...............................................................................2
Participações anteriores..................................................................................2
XII – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI.....................................2
XIII – A importância de minha participação nesta atividade...................................2
I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA
II – Nome da Atividade
LACNIC 37
III – Frequência da atividade
( ) Eventual
(x) Periódica
( ) Trimestral ( ) Semestral (x) Anual ( ) Bienal
IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso
( ) Curso/Atividade de Formação.
V – Entidade organizadora da Atividade
LACNIC
VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio: 02

05

22

Data Final: 06

05

22

VII - Sitio da atividade:
https://www.lacnic.net/lacnic37

Cidade: Cali
País: Colombia

VIII - Descrição da atividade:

LACNIC 37, um dos eventos da Internet mais importantes da região que reúne
especialistas e representantes da academia, sociedade civil, mundo empresarial,
governos e profissionais do setor das telecomunicações. O encontro aconteceu no
Centro de Convenções Valle del Pacifico em Santiago de Cali, Colombia, de 2 a 6 de
maio de 2022.
.
IX – Meu histórico na atividade
Participações anteriores
Tenho participado ativamente do LACNIC, de grupos de trabalhos e das
assembleias gerais. Venho me atentado principalmente sobre a governança dos
recursos críticos de numeração IPV4 (esgotamento) e do esforço no sentido da
migração para o IPV6.
XII – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
O CGI/NIC está ligado diretamente ao LACNIC, uma vez que no Brasil, o NIC.br
adota as políticas definidas no LACNIC, para América Latina e Caribe, tratandose de governança de números IP. Como Conselheiro do NIC e do CGI, é de
grande importância da nossa participação no gênese dessas políticas.
XIII – A importância de minha participação nesta atividade
Nos últimos doze anos tenho liderado a participação ativa dos ASNs brasileiros,
nas atividades do LACNIC. Como Conselheiro do CGI, tenho sido ao longo desses
anos, o único do terceiro setor a participar dessa atividade.

