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Objetivo da sessão 

A finalidade desta sessão não plenária antes do encontro é dar as boas-vindas para as pessoas que 
vão participar de uma reunião presencial do GAC pela primeira vez e informá-las sobre os objetivos, 
os processos, as práticas e o ambiente geral da experiência do GAC durante um encontro público da 
ICANN.  

Histórico 

Os membros do GAC sabem que a experiência dos encontros da ICANN pode ser um pouco difícil 
para os novos participantes, por isso pediram para a equipe de Suporte do GAC desenvolver um 
mecanismo regular para dar as boas-vindas e integrar os novos participantes.  

Antes de cada encontro público da ICANN, a equipe de Suporte do GAC identifica participantes 
"novatos" e, em uma pequena sessão não plenária (antes do início da reunião oficial do GAC), 
oferece instruções informais com uma introdução aos propósitos, à logística e à administração de 
uma reunião presencial do GAC durante um encontro público da ICANN. A primeira sessão de 
resumo foi realizada antes do ICANN63 e a programação evoluiu para refletir os tópicos de 
interesse para os novos participantes.  

A intenção do resumo é oferecer aos participantes novatos uma visão geral das reuniões públicas 
do GAC (histórico e finalidade), familiarizá-los com as operações e a logística dessas reuniões e 
prepará-los para participar e contribuir. 
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Programação 

Durante a sessão, a equipe e os novos participantes veem: 

1. Uma visão geral das expectativas para as reuniões públicas do GAC 

2. Uma revisão das funções dos membros, da liderança e da secretaria nas reuniões 

3. Informações de logística e conscientização sobre encontros públicos, incluindo: 

a. Principais informações sobre um encontro da ICANN 

i. Preparação do GAC antes das reuniões (preparação da pauta e visão geral da 
programação) 

ii. Função do GAC nos encontros públicos da ICANN 

iii. Participação dos membros do GAC na reunião do GAC 

1. Horários 

2. Contribuições/Participação 

b. b. Sessões de redação do Comunicado e finalidade 

4. Perguntas e Respostas sobre o ICANN66 
 

Principais documentos de referência: 

● Programação de reuniões do GAC no ICANN66 — https://gac.icann.org/agendas/icann66-
montreal-agenda 

● Participação em sua primeira reunião do GAC — https://gac.icann.org/meeting-
services/attending-your-first-gac-meeting 

 

Mais informações 

Sobre o GAC — https://gac.icann.org/about/index    

 

Administração do documento 

Encontro ICANN66 — Montreal — 2 a 7 de novembro de 2019 

Título Sessão 0 – Sessão para Novatos do GAC — Resumo 

Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 14 de outubro de 2019 
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