
  

  
 

ICANN70 - Item 18 da agenda do GAC - Sessão de encerramento do GAC Página 1 de 3 

 

Sessão de encerramento do GAC no ICANN70 
Sessão 18 - Sessão de encerramento do GAC 

Índice 

Objetivos da sessão 1 

Avaliação do trabalho de redação do Comunicado 1 

Questões operacionais do GAC 1 

Revisão das novas ferramentas informativas do GAC 2 

Transição para a nova equipe de liderança do GAC (2021-22) 2 

Mais informações 3 

 

 

Objetivos da sessão 

Com base nas experiências produtivas do GAC durante os encontros virtuais em 2020, uma sessão 
final de “encerramento” do GAC foi programada no ICANN70 para permitir que o GAC dê 
seguimento a discussões relacionadas a questões ou temas oportunos que surjam durante a 
semana de reuniões do ICANN70. Esse tempo adicional flexível também pode ser usado pelos 
membros do GAC para conversar sobre atividades subsequentes ou de seguimento específicas que 
podem ser definidas durante a semana do encontro. 

Avaliação do trabalho de redação do Comunicado 

Durante esta sessão, os membros do GAC terão a oportunidade de compartilhar opiniões sobre o 
processo de redação do Comunicado do ICANN70. Os acontecimentos recentes relacionados a 
várias questões prioritárias do GAC podem dar origem a discussões sobre redação no ICANN70, e a 
avaliação desse trabalho servirá de base para melhorias no processo de desenvolvimento do 
Comunicado para futuros encontros. 

Questões operacionais do GAC 

No início de fevereiro de 2021, o GAC foi informado de que dois grupos de trabalho de comitês 
internos estavam sendo considerados para retirada: 1) o Grupo de Trabalho do GAC para examinar 
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a proteção de nomes geográficos em futuras expansões de gTLDs e 2) o Grupo de Trabalho do GAC 
para Examinar a participação do GAC no NomCom. No momento, foi observado que o foco desses 
dois Grupos de Trabalho parece ter sido incorporado por outras iniciativas do GAC (por exemplo, o 
Grupo de Trabalho de Nomes Geográficos) ou atualmente não exigem trabalho ativo contínuo que 
não possa ser realizado de tempos em tempos pelo GAC como comitê (por exemplo, o Grupo de 
Trabalho do NomCom). Embora sejam considerações principalmente administrativas, elas têm 
impacto sobre as despesas gerais e o trabalho operacional que poderiam ser dedicados a outras 
áreas de prioridade.  

Os comentários fornecidos à equipe do GAC em fevereiro de 2021 evidenciaram o apoio à retirada 
proposta dos dois Grupos de Trabalho identificados, mas foi decidido que nenhuma decisão seria 
tomada antes do encontro público ICANN70. 

Revisão das novas ferramentas informativas do GAC 

Revisão do Radar de ações e decisões do GAC 

Como parte do trabalho para informar melhor os membros e observadores do GAC sobre as 
prioridades e os trabalhos atuais e futuros, a liderança do GAC aprovou o trabalho da equipe de 
apoio do GAC para criar um documento de “radar” de ações e decisões, com o objetivo de 
acompanhar ações existentes e potenciais que exijam decisões do GAC sobre questões operacionais 
e de políticas. Um documento preliminar do radar de ações e decisões foi revisado recentemente e 
passou por testes beta pela liderança e alguns membros do GAC. A ferramenta preliminar será 
compartilhada com o GAC todo para comentários. 

Planos de site do GAC 

A equipe de apoio do GAC trabalhou recentemente com a equipe de apoio da organização da 
ICANN para garantir que o site do GAC continue oferecendo aos participantes do comitê uma 
experiência de usuário produtiva. Em resposta aos comentários dos participantes sobre as 
experiências dos usuários no site atual, estamos trabalhando para modernizar o visual do site de 
acordo com o desenvolvimento do site ICANN.org.  Embora não seja possível fazer mudanças na 
infraestrutura técnica do site, espera-se que as próximas mudanças melhorem a navegação no site 
e permitam que os participantes usem esse recurso de forma mais eficaz. Enquanto isso, a equipe 
de apoio do GAC está desenvolvendo conteúdos que serão usados para familiarizar os novos 
participantes do comitê com os recursos do site. 

Transição para a nova equipe de liderança do GAC (2021-22) 

A nova liderança do GAC começará seu mandato na conclusão do encontro ICANN70.  A nova 
equipe para o mandato de 2021-22 será: 

● Manal Ismail (Egito) - Presidente do GAC 
● Jorge Cancio (Suíça) - Vice-presidente 
● Guiguemde Ragnimpinda Jacques Rodrigue (Burkina Faso) - Vice-presidente 
● Pua Hunter (Ilhas Cook) - Vice-presidente 
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● Pär Brumark (Niue) - Vice-presidente 

Mais informações 

Os Grupos de Trabalho ativos do GAC continuam avançando entre os encontros públicos da ICANN 
em diferentes áreas de foco e expertise. Conforme os acontecimentos, esses Grupos de Trabalho 
atualizarão suas páginas. Convidamos os membros e observadores do GAC a conferir essas páginas 
para ver outras atualizações de progresso. 
 
Links para páginas de grupos de trabalho do GAC: 
 

● Grupo de trabalho do GAC sobre Direitos Humanos e Direito Internacional: - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-
international-law-hril-wg 

● Grupo Focal do GAC sobre rodadas subsequentes de novos gTLDs - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds 

● Grupo de Trabalho do GAC sobre a Evolução dos Princípios Operacionais - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg  

● Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões mal atendidas - https://gac.icann.org/working-
group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Grupo de Trabalho do GAC sobre Segurança Pública - https://gac.icann.org/working-
group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Grupo de Trabalho do GAC para Aceitação Universal e Nomes de Domínio 
Internacionalizados - https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-
internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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