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Objetivos da sessão
A Sessão Plenária de Abertura é a primeira oportunidade que os participantes do GAC têm de se
reunir, se apresentar e se preparar para a semana de reuniões. Durante a sessão, os presidente do
GAC costuma dar informações e notícias ao GAC sobre o que aconteceu desde a última reunião
presencial, além de fazer uma preparação para a semana de reuniões que vem pela frente.

Histórico
Na Sessão Plenária de Abertura do GAC, o presidente do GAC tem a oportunidade de apresentar
uma visão geral sobre o que os delegados podem esperar durante a próxima semana de encontros.
Essa visão geral será ainda mais importante no Fórum Virtual de Políticas ICANN68, pois será
apenas a segunda experiência do GAC com esse tipo de formato.
Durante essa sessão de abertura, o Presidente do GAC planeja comunicar o trabalho do comitê em
relação aos itens de ação e às próximas etapas identificadas na reunião anterior do GAC, durante o
Fórum Virtual de Políticas ICANN68. Os participantes do GAC serão convidados a compartilhar
comentários sobre os objetivos e expectativas para o encontro.
Nos encontros presenciais tradicionais do GAC, a sessão plenária de abertura é a oportunidade dos
delegados de todos os membros participantes e organizações observadoras do GAC se

apresentarem. O novo formato “virtual” do encontro ICANN69 não permitirá que isso aconteça. Em
vez disso, a equipe de apoio do GAC acompanhará a participação remota para registrar o encontro,
observando quem está presente nas sessões realizadas ao longo da semana nas salas do Zoom
criadas para essa finalidade. Os participantes do GAC deverão indicar o país, o território ou a
organização de afiliação junto com o nome para entrar na sala virtual do Zoom.

Acontecimentos recentes
Com base na experiência do Fórum Virtual da Comunidade ICANN67, para preparar o Fórum de
Políticas ICANN68, a liderança do GAC consultou partes interessadas de vários comitês para definir
se determinadas interações do encontro virtual precisariam ser realizadas durante a semana de
reuniões. Várias interações foram reprogramadas para acontecer em diferentes horários antes e
depois do período da Assembleia Geral Anual ICANN69. O presidente do GAC provavelmente falará
sobre as interações que teve antes do encontro com a ccNSO, a GNSO e o Grupo de Interação entre
a Diretoria e o GAC (BGIG). O Presidente também pode compartilhar as lições aprendidas em
relação aos seminários na Web sobre vários temas, conduzidos pela equipe da organização da
ICANN antes do encontro.
Desde o ICANN68, o GAC participou ativamente de vários fóruns públicos da comunidade da ICANN
e de trabalhos entre comunidades, incluindo comentários em relação ao Relatório Final da Equipe
da Terceira Revisão de Responsabilidade e Transparência (ATRT3) e comentários sobre o
documento Aprimoramento da eficácia do modelo multissetorial da ICANN – Próximas etapas. O
GAC também produziu uma declaração minoritária sobre o Relatório Final da Fase 2 do EPDP para
os dados de registro do gTLD. Esses documentos são registrados e acompanhados em uma página
especial dentro do site do GAC e podem ser encontrados aqui - https://gac.icann.org/activity/gacpublic-comment-opportunities.
Depois do ICANN68, o GAC também enviou e recebeu correspondências sobre diferentes questões
importantes para os próprios membros, incluindo uma declaração do GAC sobre o Relatório Final
do Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre o Rendimento de Leilões de Novos gTLDs. A
liderança do GAC também produziu uma resposta a um pedido de “conferência rápida” do contato
da GNSO no GAC em relação a um Relatório Preliminar de Assunto sobre a política de transferência
da GNSO, recomendando uma nova revisão completa da política de transferência atual. Esses
documentos e outros são publicados e acompanhados em uma página especial dentro do site do
GAC e podem ser encontrados aqui - https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
Durante o Fórum Virtual de Políticas ICANN68, a equipe de suporte do GAC observou várias
questões que deveriam ser acompanhadas e itens de ação, com a adesão dos participantes do GAC.
Esses itens são acompanhados por meio de um documento colaborativo do Google, que pode ser
acessado aqui https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374.
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Principais documentos de referência
● Pontos de ação do GAC no ICANN68 (Google Doc) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374.
● Página de oportunidades de comentários públicos do GAC https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
● Página de correspondências do GAC - https://gac.icann.org/advice/correspondence/

Mais informações
● Plano estratégico da ICANN (2021 - 2025) https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
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