Sessão de Encerramento do GAC
Sessão 16 – Encerramento do GAC
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Objetivos da sessão
Com base nas experiências produtivas do GAC durante os quatro encontros virtuais anteriores, uma
sessão final de “encerramento” do GAC foi programada no ICANN71 para permitir que o GAC dê
seguimento a discussões relacionadas a questões ou temas oportunos que surjam durante a
semana do encontro ICANN71. Esse tempo adicional flexível pode ser usado pelos membros do GAC
para conversar sobre atividades subsequentes ou de seguimento específicas que podem ser
definidas durante a semana do encontro.

Questões operacionais do GAC
Linha de Trabalho 2 do GAC – Responsabilidade – andamento da implementação de
recomendações
A partir de 1º de junho de 2021, o GAC tratou da implementação de 16 de quase 50
recomendações da Linha de Trabalho 2 de responsabilidade direcionadas às diversas Organizações
de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN. A equipe de apoio do GAC continua acompanhando o
andamento do comitê na avaliação e na implementação das recomendações sobre a ferramenta de
rastreamento do GAC – consulte

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/e
dit?pli=1#gid=1764714964.

Revisão das ferramentas de informações do GAC
Atualização do radar de decisões/ações do GAC
Como parte de um esforço para informar melhor os observadores e os membros do GAC sobre as
prioridades atuais e futuras e o trabalho sendo realizado, a liderança do GAC e a equipe de apoio do
GAC se reuniu para criar um documento de “radar” de decisões/ações que tem como objetivo
rastrear as ações existentes e antecipadas que exigem decisões do GAC sobre questões
operacionais e de políticas.
O primeiro documento do radar de decisões/ações do GAC foi enviado aos membros do GAC no
início de maio de 2021, e uma página da web do GAC dedicada à ferramenta de radar foi criada –
consulte https://gac.icann.org/activity/gac-action-decision-radar. A página da web arquivará todas
as “capturas” mensais do radar.
Durante a sessão, os participantes do GAC terão a oportunidade de compartilhar seu feedback
sobre o radar e sugerir melhorias para o documento.
Atualização do site do GAC
A equipe de apoio do GAC deu continuidade ao trabalho com a equipe de tecnologia da
Organização ICANN para garantir que o site do GAC ofereça aos participantes do comitê uma
experiência do usuário produtiva. Em reação aos feedbacks dos participantes sobre experiências de
usuários no dite atual, um trabalho está sendo realizado para modernizar a aparência do site de
maneira consistente com os acontecimentos no site da Organização ICANN. Embora mudanças
fundamentais não possam ser feitas na infraestrutura técnica do site, espera-se que as próximas
alterações melhorem a navegação do site e permitam que os participantes usem esse recurso de
maneira mais eficiente. A conversão do site do GAC para a nova interface do usuário deverá ser
feita até o início de julho de 2021.

Eleições de 2021 para vice-presidentes do GAC – período de indicação
Em 2021, serão realizadas as eleições para vice-presidentes do GAC, com mandatos de um (1) ano.
Os vice-presidentes atuais do GAC foram eleitos para o mandato de março de 2021 (fim do
ICANN70) até março de 2022 (fim do ICANN73).
A indicação dos vice-presidentes do GAC terá início em breve, após o Encontro ICANN71, em
Marrakesh, e encerrará 45 dias antes do início do Encontro ICANN72, onde será realizada a
confirmação das indicações. As nomeações dos candidatos começam no final da reunião do GAC,
que antecede àquela em que acontecerá a confirmação (princípio operacional 33).
Se mais de cinco candidatos para as posições de vice-presidentes forem identificados durante o
período de indicação, será realizada uma eleição.
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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 essa sessão, a equipe de apoio do GAC apresentará uma visão geral do processo de
indicação e eleição para os membros do GAC.

Tempo para possível seguimento de temas
Com base na experiência do GAC durante os quatro encontros públicos virtuais anteriores, também
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
Princípios Operacionais do GAC – https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principlesjune-2017
Grupos de Trabalho do GAC:
Os Grupos de Trabalho do GAC ativos continuam avançando entre os encontros públicos da ICANN
em diferentes áreas de foco e expertise. Se necessário, esses grupos de trabalho atualizam suas
respectivas páginas da web. Convidamos os membros e observadores do GAC a conferir essas
páginas para ver outras atualizações de progresso. Links para 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-internationallaw-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-gopewg
● Grupo de Trabalho do GAC sobre Regiões Menos Favorecidas – https://gac.icann.org/workinggroup/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
● Grupo de Trabalho do GAC sobre Segurança Pública – https://gac.icann.org/working-group/gacpublic-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-domainnames-working-group-ua-idn-wg
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