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Objetivos da sessão 

Durante esta sessão, o UA-IDN WG Universal Acceptance and Internationalized Domain Names 
Working Group, Grupo de Trabalho de Nomes de Domínio Internacionalizados e Aceitação 
Universal) do GAC (1) buscará o endossamento do GAC dos TORs (Terms of Reference, Termos de 
Referência:), (2) coletará feedback dos membros do GAC sobre a proposta do plano de trabalho do 
grupo para 2020 e (3) atualizará o GAC sobre os acontecimentos recentes relacionados ao UASG 
(Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal). 

Histórico 

UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal)  

A UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal) é o conceito de que todos os nomes de domínio 
devem ser tratados da mesma forma. A UA garante que todos os nomes de domínio e endereços de 
e-mail possam ser usados por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas habilitados para a 
Internet e é essencial para a expansão contínua da Internet, uma vez que oferece uma porta de 
entrada para os próximos bilhões de usuários da Internet. A UA permite que o setor privado, 
governos e sociedades atendam melhor às suas comunidades com o uso de um número cada vez 
maior de novos domínios, incluindo nomes de domínio com idiomas específicos, não baseados em 
latim (IDNs) em árabe, chinês e muitas outras escritas.  
  
Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs)  

Os IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio Internacionalizados) permitem que 
pessoas no mundo todo usem nomes de domínio em idiomas e escritas locais. Os IDNs são 
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formados usando caracteres de diferentes escritas, como árabe, chinês, cirílico ou devanagari. Elas 
são codificadas pelo padrão Unicode e usadas conforme permitido pelos protocolos de IDN 
relevantes.  
 
A Organização ICANN instituiu o Programa de IDNs para ajudar no desenvolvimento e na promoção 
de uma Internet multilíngue usando os IDNs. O programa é voltado principalmente para o 
planejamento e implementação de TLDs (Top-Level Domains, Domínios de Primeiro Nível) de IDNs, 
inclusive TLDs genéricos e TLDs com códigos de país de IDNs. O Programa de IDNs também apoia 
projetos dedicados ao uso eficaz de IDNs no segundo nível do Sistema de Nomes de Domínio, 
conforme orientado pela comunidade.  
  
A Organização ICANN mantém uma página própria da web com informações sobre o Programa de 
IDNs em: https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en  
  
Grupo de Gestão da Aceitação Universal (UASG)  

Criado em 2015, o UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação 
Universal) é um comitê de empresas (como a Afilias, Apple, GoDaddy, Google, ICANN, Microsoft, 
Verisign e várias outras) que trabalha para promover o conhecimento sobre a UA e ajudar as 
organizações a garantir que seus sistemas estejam prontos para a UA e possam aceitar todos os 
nomes de domínio e endereços de e-mail. O apoio e o envolvimento dessas organizações 
participantes, como a ICANN, possibilitou o trabalho do UASG.  
  
A função dos governos na UA é reconhecido no Regulamento do UASG, onde é estabelecido que as 
atividades da UA devem ser consideradas como um esforço multissetorial. O regulamento 
estabelece que “as contribuições podem variar entre orientação técnica e ferramentas para ajudar 
os desenvolvedores e prestadores de serviços a solucionar problemas relacionados à UA ou a 
criação de mensagens e campanhas sobre por que a Aceitação Universal deve ser uma prioridade 
para as empresas, governos, sociedade civil e outras partes interessadas”.  
  
O UASG mantém um site dedicado com informações e atualizações sobre questões relacionadas à 
UA em: https://uasg.tech/.  
  
Formação do Grupo de Trabalho de Nomes de Domínio Internacionalizados/Aceitação Universal 
do GAC  

No Encontro Público ICANN66, em Montreal, o GAC estabeleceu formalmente o novo Grupo de 
Trabalho de IDNs e Aceitação Universal para ajudar o comitê a acompanhar, considerar e resolver 
questões e tópicos relevantes para os governos nessas áreas.  
  
A decisão foi o resultado de várias discussões anteriores entre os membros do GAC e com os 
membros do UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal) 
sobre a importância dessas questões para os governos. 
 

http://www.unicode.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rfcs-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/
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Os membros interessados do grupo se reuniram rapidamente em Montreal para estabelecer 
algumas conexões colaborativas iniciais com o UASG. O trabalho inicial do UA-IDN WG entre a 
reunião do GAC no ICANN66 em Montreal e a reunião do GAC no ICANN67 foi concentrado no 
desenvolvimento da versão preliminar dos Termos de Referência do grupo e o esboço de um plano 
de trabalho anual que poderá ser revisado e endossado por todos os membros do GAC. 
 
Conforme estabelecido no documento preliminar de TOR, a missão do grupo de trabalho é: 
 

“Fornecer ao GAC um canal para abordar tópicos, questões e atividades relacionadas à 
aceitação universal de novos gTLDs (generic Top-Level Domains, Domínios Genéricos de 
Primeiro Nível) e IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio 
Internacionalizados), uma vez que essas questões afetam e interferem nos interesses de 
governos.” 

  
Conforme estabelecido no documento preliminar de TOR, o escopo de trabalho proposto para o 
grupo incluirá:  

● Fornecer oportunidades e recursos para a aquisição de conhecimento e informações para os 
membros do GAC sobre os acontecimentos relacionados à UA (Universal Acceptance, 
Aceitação Universal) e aos IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio 
Internacionalizados). 

● Desenvolver posições e elaborar recomendações para serem consideradas por todos os 
membros do GAC sobre questões políticas relacionadas à UA e aos IDNs. 

● Coordenar e gerenciar pareceres do GAC sobre oportunidades de comentários públicos da 
ICANN referentes a assuntos relacionados à UA e aos IDNs. 

● Interagir com o UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação 
Universal) para aproveitar o compartilhamento de informações e posições de governos sobre 
os planos de trabalho do UASG. 

Proposta para ações do GAC 

No ICANN67, em Cancún, o Grupo de Trabalho buscará: 

● Endossamento do GAC para o documento preliminar de TOR, e 
● Pareceres dos membros do GAC sobre o plano de trabalho proposto para 2020. 

 

Principais documentos 

● Versão preliminar dos Termos de Referência do Grupo de Trabalho (veja: 
https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call) 

● Versão preliminar do Plano de Trabalho para 2020 do Grupo de Trabalho (veja a seção de 
documentação: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-
internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 

https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
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Mais informações 

● Site da Organização ICANN para Nomes de Domínio Internacionalizados: 
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en 

● Site do UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação 
Universal): https://uasg.tech/ 

● Site do UA-IDN WG do GAC: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-
and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN67 Cancún, 7 a 12 de março de 2020 

Título Reunião do Grupo de Trabalho de IDNs e Aceitação Universal do GAC 

Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 14 de fevereiro de 2020 
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