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Finalidade e histórico 
 
Uma das principais vantagens dos encontros públicos da ICANN é criar uma oportunidade para que 
o GAC se reúna e interaja com outros grupos, organizações e estruturas da ICANN a fim de 
coordenar e resolver questões específicas operacionais e relacionadas ao trabalho de políticas, 
além de criar canais de comunicação para facilitar futuras conversas. 
 
Dentro da comunidade multissetorial da ICANN, o GAC tem uma relação fundamental com a 
Diretoria da ICANN, detalhada no Estatuto da ICANN (consulte a Seçao 12.2 (a) do Estatuto da 
ICANN), e a reunião da Diretoria com a o GAC acontece em todos os encontros públicos da ICANN. 
 
Em todos os encontros públicos da ICANN, o GAC costuma dedicar duas sessões plenárias à 
preparação e à condução da reunião com toda a Diretoria da ICANN. De vez em quando, o GAC 
também realiza uma reunião do Grupo de Interação entre a Diretoria e o GAC, coberta por outro 
documento informativo. No entanto, essa reunião não será realizada no Fórum Público Virtual 
ICANN68. 
 
Acontecimentos relevantes e encontros anteriores 

As reuniões recentes do GAC com a Diretoria abordaram vários temas, a maioria deles centrado em 
questões formais que o GAC envia à Diretoria aproximadamente duas a três semanas antes do 
início do encontro público da ICANN. 
 
Os membros do GAC receberam um e-mail no dia 18 de maio pedindo sugestões de possíveis temas 
ou perguntas para apresentar à Diretoria no ICANN68.  Uma lista preliminar desses temas e 
perguntas será debatida pela liderança do GAC antes da reunião e também será compartilhada com 
a equipe de apoio da Diretoria em meados de junho, para que a Diretoria esteja alerta às áreas de 
interesse do GAC. 
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Pauta 
 
Sessão 3 - Preparação do GAC para a reunião com a Diretoria da ICANN 
 
Durante esta sessão, o GAC analisará as questões propostas que foram compartilhadas 
anteriormente com a Diretoria da ICANN e identificará novas questões que possam ter surgido logo 
antes ou durante o encontro público e que mereçam ser discutidas com a Diretoria. 
 
Sessão 12 - Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN  
 
Na maioria dos encontros públicos, a Diretoria compartilha as questões com antecedência com 
vários grupos da comunidade.  Isso não acontecerá no ICANN68, portanto a agenda da sessão 
provavelmente estará centrada nos temas e nas perguntas levantadas pelos membros do GAC para 
a Diretoria. 

 
Agenda preliminar da reunião, definida em 1o de junho: 
 

● Considerações iniciais 
● Acompanhamento do comunicado do GAC no ICANN67 (se necessário) 
● Diálogo sobre os temas/perguntas do GAC enviados à Diretoria 
● Outros assuntos 

Posições do GAC 

Em 1o de junho, com base nos comentários dos membros do GAC, a liderança do GAC desenvolveu 
as seguintes informações para a Diretoria: 
 
A.  Principais prioridades para ação dos grupos constituintes da ICANN em 2020  
  
O GAC tem quatro grandes questões prioritárias para políticas em 2020.  Entre elas: 
  

•  Rodadas subsequentes de novos gTLDs 
•  Política sobre Proteção de Dados e WHOIS 
•  Mitigação de abusos do DNS 
•  Proteções de nomes de OGIs 

  
Outros temas importantes para o GAC em 2020: 
  

•  Revisão da ATRT3 - implicações para o GAC 
•  Preparação para Aceitação Universal e IDNs: 
•  Implementação das recomendações da linha de trabalho 2 
•  Monitoramento de considerações de interesse público global (como PIR/.org) 
•  Aprimoramento de recursos de integração e desenvolvimento de capacidade, recursos 
para participantes governamentais na ICANN 

   
 
B. Áreas/temas de interesse do GAC para discutir com a Diretoria da ICANN durante o ICANN68 
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Na data de disponibilização deste documento informativo (Versão 1), os membros do GAC ainda 
estavam trabalhando para desenvolver temas específicos para a discussão com a Diretoria com 
base nas prioridades atuais do GAC. 

Mais informações 

● Artigo 12 do Estatuto da ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Plano Estratégico da ICANN para os Anos Fiscais 2021-2025 - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf; 

● Primeira Consulta da ICANN sobre um Processo de Planejamento de Dois Anos- 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

● Fórum de comentários públicos da ICANN - Relatório Preliminar da Equipe da Terceira 
Revisão de Responsabilidade e Transparência - https://www.icann.org/public-
comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 

 

Administração do documento 

Encontro Fórum Virtual de Políticas ICANN68, de 22 a 25 de junho de 2020 

Título Reunião do GAC com a diretoria da ICANN 

Distribuição Membros do GAC (antes da reunião) e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 1º de junho de 2020 
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