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Objetivo da sessão 

O GAC e o ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large) se reúnem 
regularmente durante os Encontros Públicos da ICANN para conversar sobre questões de políticas 
públicas relacionadas a interesses comuns de partes interessadas de governos e dos usuários finais 
da Internet. No ICANN71, o ALAC e o GAC tratarão os principais assuntos de interesse comum 
relacionados às diversas fases do Processo de Desenvolvimento de Políticas Rápido da GNSO sobre 
a Especificação Temporária para Dados de Registro de gTLDs e os Resultados Finais dos 
Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs da GNSO para consideração da Diretoria de ICANN. 

Histórico 

O ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large) é a base organizacional 
principal designada pela ICANN para a voz e as preocupações dos usuários finais da Internet. 
Representando a comunidade At-Large, o ALAC tem 15 membros: dois membros selecionados por 
cada uma das cinco RALOs (Regional At-Large Organizations, Organizações Regionais At-Large) e 
cinco membros indicados pelo Comitê de Nomeação da ICANN. O ALAC defende os interesses dos 
usuários finais e faz recomendações sobre as atividades da ICANN, incluindo políticas de Internet 
desenvolvidas pelas Organizações de Apoio da ICANN. 
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O GAC e o ALAC costumam se reunir nos Encontros Públicos da ICANN para coordenar e discutir 
questões de políticas públicas de interesse comum. No passado, eles trabalharam juntos para 
desenvolver declarações conjuntas sobre determinados tópicos operacionais e de políticas, 
inclusive durante os encontros ICANN60 e ICANN64. 

Tópicos principais da agenda 

No ICANN71, o ALAC e o GAC deverão discutir as principais questões de interesse comum 
relacionadas à Fase 2 do EPDP (Expedited Policy Development Process, Processo de 
Desenvolvimento de Políticas Rápido) e aos Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs (SubPro). 

Na publicação deste resumo inicial, os detalhes específicos dos tópicos da agenda ainda estão 
sendo elaborados pelas equipes de liderança dos dois comitês. 

 

Principais documentos de referência 

Scorecard do GAC: Status das Áreas de Maior Interesse para o GAC nas Rodadas Subsequentes de 
Novos gTLDs. 

Conselhos do ALAC de 16 de abril para a Diretoria da ICANN sobre Procedimentos Subsequentes – 
https://atlarge.icann.org/advice_statements/13823 

 

Mais informações 

Declaração do grupo minoritário do GAC sobre o Relatório Final da Fase 2 do EPDP para os dados de 
registro do gTLD 

Carta do CEO da ICANN para o GAC sobre a declaração do grupo minoritário sobre o Relatório Final 
da Fase 2 do EPDP 

Adendo à declaração do ALAC sobre o EPDP 

Página de atividades do GAC e do ALAC  
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