ViaAplicações para a "Mega Estrutura" (ME)

Aplicações devem ser enviadas eletronicamente para als@alac.icann.org. Por favor
mande qualquer dúvida sobre a aplicação para este endereço. Você pode fazer o
download do formulário no:http://www.alac.icann.org/correspondence/structures-appbrpt.txt.
Contato:
1. Nome da Organização: Associação Grupo de Estudos e Investigação
Acadêmica em Direito, Economia e Negócios na Sociedade da Informação
do Brasil (AGEIA DENSI BRASIL)
2. E-mail da Organização: contato@br.ageiadensi.org
3. Telefone da Organização (incluir código do país/cidade): # 55 11 36375593
4. Endereço da Organização (local e CEP, se diferente): Rua Frei Caneca, 922,
Cj. 21, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
República Federativa do Brasil
5. Website da Organização (URL) (se disponível): br.ageiadensi.org
Contato da Organização para a aplicação na ME (e-mail, telefone,
endereço): Dr. Aislan Vargas Basílio, Rua Frei Caneca, 922, Cj. 21, Bairro
Consolação, São Paulo, State of São Paulo,
República Federativa do Brasil, celular #55 11 76686504, email address:
aislan@br.ageiadensi.org
6.
Descrição
1. A sua organização é estruturada de tal forma que a participação de usuários
individuais da Internet que são residentes ou cidadãos de países entre a
mesma região geográfica onde a sua organização está estabelecida
predominará na operação de sua organização? Sim, pois a AGEIA DENSI
Brasil foi criada com o objetivo de que os usuários participem ativamente na
condução dos trabalhos.
2. Descreva no que se constitui e os membros de sua organização (número,
cidadania/local, características - por exemplo, profissão para sociedades
profissionais): A organização é constituída por profissionais e estudantes
interessados em estudar Direito, Economia e Negócios na Sociedade da
Informação, destacam-se muitos advogados e professores. Atualmente cerca
de 15 pessoas fomentam a organização diretamente, e indiretamente não há
número exato.
3. Explique os requerimentos de elegibilidade (se qualquer) para no que se
constitui sua organização e os membros (se há uma aplicação por escrito
para a admissão como membro, incluir uma cópia): Sim, há uma aplicação
por escrito, que é encaminhada para a deliberação do Comitê Executivo que

aprova sua participação como membro da organização
(http://www.densi.com.br/?page_id=8)
4. Em quais línguas a sua organização conduz seus negócios? Português,
Espanhol e Inglês.
5. Forneça suporte para a afirmação que sua organização é auto-financiada
(respondendo "sim" você confirma que ela não se baseará no ICANN para
financiamento): A organização não possui fins lucrativos e manter-se-á
financeiramente mediante fundos próprios provenientes da ajuda de seus
associados e de quem colabore aderindo aos seus princípios e objetivos,
sendo que a mesma não depende e nem dependerá de ajuda financeira por
parte da ICANN.
6. Descreva a estrutura da sua organização (por exemplo, administração e
decisões e processos): A Associação está integrada por: membros ativos:
são os fundadores e aquelas pessoas físicas ou jurídicas que estando de
acordo com os princípios e objetivos da Associação, participem de forma
permanente e se integrem de qualquer maneira às atividades que a mesma
se desenvolva. Estes gozarão das atribuições que prevê este Estatuto e
poderão integrar os distintos órgãos da Associação. São membros
fundadores (Dr. Aislan Vargas Basílio, Dra. Carolina Aguiar Teixeira Mendes,
Dr. Marcelo Lotze, Dr. Leonardo Tavares Siqueira, Dra. Gisele Karassawa,
Dr. Luciano Alvarez, Dra. Claudia Roberta de Souza Inoue e Dra. Andrea
Gabelini Queiroz); membros honorários: são as pessoas que por notório
merecimento designe em seu reconhecimento a Assembléia da Associação,
e; membros aderentes: são as pessoas físicas ou jurídicas todas aquelas
pessoas físicas ou jurídicas que participem dos princípios e objetivos da
Associação. A Associação esta dirigida por uma Comissão Diretiva,
composta por 5 (cinco) membros titulares, que desempenham os seguintes
cargos: Presidente, Secretário e 3 (três) Conselheiros Titulares. Há também,
mais 3 (três) membros suplentes. Para integrar a Comissão Diretiva se
requer pertencer a categoria de membro ativo e ter uma antiguidade na
instituição de no mínimo 2 (dois) anos (sempre que esse for possível pela
antiguidade da instituição). Todos os cargos são ad honorem. As
informações completas encontram-se em
http://www.densi.com.br/?page_id=6
7. A sua organização se compromete em apoiar seus membros informados
sobre a participação no ICANN? Sim.
8. Descreva como a sua organização mantém seus membros informados, e os
permitem em participar em decisões relacionadas aos seus interesses.
Através da publicação de informativos, trabalhos de investigação e “papers”
em seu website, além de reuniões e participação nas discussões do mailgroup.
9. A sua organização publica na Internet acessível ao público, atual informação
sobre os objetivos, estrutura, descrição de grupos que a
constituem/membros, mecanismos, liderança, e contato(s) da organização
(se esta Informação está disponível, oferece URLs)? Sim. Todas as
informações encontram-se em www.densi.com.br
10. Forneça informação sobre a liderança de sua organização (nomes dos
líderes, posições, e-mails): A Comissão Diretiva é composta atualmente pelo
Dr. Aislan Vargas Basílio - avb@densi.com.br (Presidente), Dra. Carolina
Aguiar Teixeira Mendes - catm@densi.com.br (Secretária), Dra. Gisele

Karassawa - gk@densi.com.br, Dr. Leonardo Tavares Siqueira lts@densi.com.br e Dra. Claudia Roberta de Souza Inoue crsi@densi.com.br (Conselheiros Titulares), Dr. Marcelo Lotze ml@densi.com.br, Dr. Luciano Alvarez - la@densi.com.br, e Dra. Andrea
Gabelini Queiroz - agq@densi.com.br (Conselheiros Suplentes).
Objetivos
1. Qual é o principal objetivo/missão de sua organização (por favor, inclua
qualquer missão ou afirmação da política de sua organização, se tiver
alguma por escrito, ou forneça uma URL, se publicada): A Associação tem
como objetivo o provimento de suporte e acompanhamento de seus
associados no que diz respeito a programas de preparação, docência,
investigação, difusão e extensão propostos, assim como a possibilidade da
prestação de serviços de assessoria jurídica, econômica e de negócios em
temas relativos à Sociedade da informação e Internet, a terceiros que assim
os solicitem. São ações para atingir o objetivo: Estimular e apoiar as
investigações jurídicas, econômicas e de negócios, estimulando e apoiando
estudos e investigações nas seguintes áreas de seu objeto: I) Docência:
proposta de realização de cursos por meios eletrônicos, conferências, mesas
redondas, seminários, simpósios e palestras; II) Consultoria: dedicada a
fornecer consultoria em todas as áreas do Direito, Economia e Negócios,
seja em forma presencial, à distância e outros meios; III) Extensão à
Comunidade: objetiva à informação e assessoramento de terceiros,
facilitando a divulgação de conhecimentos através dos meios tecnológicos a
que tiverem acesso, buscando estreitar a distância entre organizações
supraestatais, e usuários e consumidores. Fomentação de publicações de
importância para o progresso da ciência jurídica, economia e negócios na
Sociedade da Informação; Apoiar e promover bases de apoio material para o
melhor cumprimento dos programas e funções da Associação, em estreita
colaboração com a estrutura do Centro de Extensão Universitária – CEU,
instituição de ensino superior sediada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo; Contribuir na educação permanente e aperfeiçoamento
profissional de membros da Associação e da população de sua área ou
região de incumbência; Promover investigações básicas e aplicadas,
prioritariamente as vinculadas a problemas locais, regionais e nacionais na
Sociedade da Informação; Atender, instruir e apoiar a todos os interessados
a realizar esforços visando à formação de matérias relevantes aos
associados; Buscar nos setores empresários contribuições e possíveis
soluções para viabilizar idéias e investigações.
2. Quais tópicos relacionados ao ICANN são atualmente do interesse dos
membros ou do que constitui a sua organização: A organização comparte
com a ICANN suas visões e interesses, dentro dos quais vale a pena
destacar: realização de atividades de assessoria, informação e educação da
comunidade em geral, aperfeiçoamento dos membros, cumprir com função
de ponte (ou vínculo) entre a ICANN e os “usuários finais”, estudos e
investigações sobre temas relacionados com a Internet e os novos conflitos
que sua expansão representa, realizar propostas e discutir alternativas e
diversos pontos de vista para a resolução de conflitos, realização de projetos
de marcos regulatórios.

3. Se formada, a sua organização irá se comprometer em ajudar a Mega
Organização Regional (MOR) para a região cuja sua organização está
estabelecida em executar a sua função? Sim.

Assinatura
Aislan Vargas Basilio (Presidente)
(Inclua o nome, o título, se aplicável, do indivíduo que está autorizado por sua
organização a assinar esta aplicação e compromete a sua organização a cumprir
com os critérios da ME.).

