
SEJA MEMBRO INDIVIDUAL NÃO AFILIADO DA APRALO 

2017 

NOME: 
 
PAÍS DE RESIDÊNCIA: 
 
PROFISSÃO:  
 
E-MAIL: 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES DE CONTATO (OPCIONAL): 
 
Confirmo que:  SIM    ou    

NÃO 
1. Não sou membro de uma Estrutura At-Large certificada (ALS) 
2. Faço parte da lista de e-mails da APRALO 
3. Tenho residência permanente em um país dentro da região da APRALO 
4. Se ocupo um cargo de liderança em outra Organização de Apoio (SO) ou Comitê 

Consultivo (AC), estou ciente de que não posso ocupar cargos de liderança na 
APRALO. 

5. Estou ciente de que não estou automaticamente qualificado para receber 
financiamento de viagens ou outras despesas por parte da ICANN ou da APRALO 

6. Estou ciente de que caso não cumpra qualquer dos critérios acima, não poderei ser 
membro não afiliado 

7. Não tenho conflitos de interesse conforme a definição da Seção 27.5.2.7* das 
Normas de Procedimento da APRALO. 

   �                 � 
   �                 � 
   �                 � 
   �                 � 
 
 
   �                � 
 
   �                �  
 
   �                � 

Declaração de interesse  
Vou preencher a declaração de interesse caso seja aceito (marque a caixa):                       � 
Preencha o formulário on-line em https://community.icann.org/x/jg8QAg 
 
Experiência atual ou anterior em representação de interesses de consumidores ou usuários finais da Internet, se for o 
caso, inclua links de redes sociais, blogs, sites que você tem ou administra: 
 
 
Possíveis áreas de interesse na APRALO, AT-LARGE ou ICANN (selecione entre as opções abaixo): 

� Acessibilidade 
� Responsabilidade 
� Política de ccTLD 
� Redes da comunidade 
� Proteção do consumidor 
� Acordos com partes contratadas 
� Proteção de dados 
� Desenvolvimento 
� DNS 
� Comércio eletrônico, pagamentos eletrônicos 
� Educação 
� Participação 
� Liberdade de expressão 

https://community.icann.org/x/jg8QAg


� Uso livre da criptografia 
� Direitos humanos 
� IANA 
� Diretoria/Estatuto/Estruturas da ICANN 
� Nomes de domínio internacionalizados e aceitação universal 
� Propriedade intelectual 
� Governança da Internet 
� Infraestrutura da Internet 
� Protocolos da Internet 
� Leis/Normas 
� Novos TLDs 
� Novas mídias/Redes sociais 
� Neutralidade da rede 
� Dados/acesso aberto 
� Avanço das políticas 
� Privacidade 
� Interesse público 
� Análises/Melhoria 
� Segurança/Estabilidade 
� WHOIS 
� Outras: ____________________ 
 
Assinatura do candidato 
 
 

Documentos de referência 

*Normas de procedimento atuais da APRALO, aprovadas em março de 2014. 

27.5 Membros individuais não afiliados 

27.5.1 Esses membros são pessoas não afiliadas, incluindo representantes certificados indicados pelo Comitê de Nomeação para a APRALO, que 
cumprem os seguintes critérios: 

27.5.2 O indivíduo não afiliado deve: 

27.5.2.1 fazer parte da lista de discussão da APRALO, 

27.5.2.2 ser residente permanente de um dos países/territórios na região da APRALO, conforme a definição da ICANN. 

27.5.2.3 não ser membro de uma ALS credenciada. 

27.5.2.4 Para "comprovar" que cumpre esses requisitos e, portanto, pode contribuir para a APRALO como membro individual, você deve enviar 
uma declaração explicando como atende aos requisitos necessários. Lembre-se que: 

27.5.2.5 Se um dos critérios deixar de ser cumprido, sua participação individual será interrompida. 

27.5.2.6 Os membros individuais da APRALO (tratados como um grupo) são responsáveis pela escolha de seu representante (quando necessário 
periodicamente e/ou para participar da Assembleia Geral Regional) 

27.5.2.7 Esse representante não deve ser funcionário, contratado ou ter interesses financeiros significativos em registros ou registradores 
credenciados pela ICANN. 

 

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Organising+Documents?preview=/2263311/58733309/APRALO_RoP-Finalv1%203%20doc.pdf

