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Objetivos da sessão 

Na última sessão do GAC na semana do Fórum Virtual de Políticas ICANN68, os membros do GAC 
terão a oportunidade de ouvir alguns grupos de trabalho do GAC contando sobre suas atividades 
recentes entre sessões e futuros planos.  Além disso, a equipe de apoio do GAC apresentará aos 
participantes do GAC o cronograma para a próxima rodada de eleições para a liderança do GAC, 
que será concluída durante o ICANN69. 

Novidades do Grupo de trabalho do GAC 

Devido ao cronograma apertado e aos desafios apresentados pelos fusos horários nesse formato do 
Fórum de Políticas ICANN68, há pouco tempo disponível para reuniões individuais dos grupos de 
trabalho durante a semana. Os líderes dos diferentes grupos de trabalho do GAC tiveram a 
oportunidade de dizer se poderiam falar rapidamente sobre o progresso de seus trabalhos ao GAC.   
 
No momento em que este documento foi escrito, o Grupo de Trabalho para regiões mal atendidas 
(USRWG) e o Grupo de Trabalho para Aceitação Universal e Nomes de Domínio Internacionalizados 
(UA-IDN WG) manifestaram interesse em falar rapidamente com o GAC durante essa sessão 
(aproximadamente 10 minutos). 
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Eleições do GAC 

Durante o ano civil de 2020, serão conduzidas as eleições para a função de presidente do GAC (com 
mandato de dois anos) e vice-presidentes do GAC (com mandato de um ano). 

O presidente atual do GAC foi eleito para o mandato que termina em março de 2021 (depois do 
ICANN70). Os vice-presidentes atuais do GAC foram eleitos para o mandato de março de 2020 
(ICANN67) até em março de 2020 (depois do ICANN70).  

As nomeações para presidente e vice-presidente do GAC começarão depois do término do Fórum 
Virtual de Políticas ICANN68 e serão concluídas 45 dias antes do início programado do encontro 
ICANN69, quando as pessoas eleitas serão confirmadas. As nomeações dos candidatos começam 
durante o encontro anterior àquele em que acontecerá a confirmação (princípio operacional 33). Se 
mais de dois (2) candidaturas à presidência do GAC e/ou mais de cinco (5) candidaturas para as 
posições de vice-presidentes forem recebidas, será realizada uma eleição. 
 
Os resultados de cada eleição serão comunicados formalmente ao final das reuniões em que foram 
realizadas, e entrarão em vigor ao final da próxima reunião do GAC (princípio operacional 31). 
 
Durante a sessão de encerramento, a equipe de apoio do GAC fará uma visão geral completa do 
processo de nomeação e eleição para os membros do GAC. 

Tempo para possível seguimento de temas 

Com base na experiência do GAC no Fórum Virtual da Comunidade ICANN67, separamos um tempo 
nesta sessão para permitir outras discussões sobre temas oportunos ou questões que surjam 
durante as discussões do encontro.  Esse tempo adicional flexível também pode ser usado pelos 
membros do GAC para conversar sobre atividades subsequentes específicas que podem ser 
definidas durante a semana do encontro. 

 

Mais informações 
 
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 
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● Grupo de Trabalho do GAC para Examinar a Proteção de Nomes Geográficos em Futuras 
Expansões de gTLDs - https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-
the-protection-of-geographic-names-in-any-future-expansion-of-gtlds 

● Grupo de Trabalho do GAC para Examinar a participação do GAC no NomCom - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-gac-s-
participation-in-nomcom 

● 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 

 

Principais documentos de referência 

● Eleições do GAC - Consulte Princípios Operacionais No. 30 a 36. 
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