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Finalidade e histórico 
 
Uma das principais vantagens operacionais dos encontros públicos da ICANN é criar uma 
oportunidade para o GAC se reunir e interagir com outros grupos, organizações e estruturas da 
ICANN. Dessa forma, o comitê pode coordenar e resolver questões específicas operacionais e 
relacionadas ao trabalho de políticas para construir canais de comunicação com outros grupos para 
lidar com assuntos atuais de interesse e facilitar futuras conversas informativas. 
 
Dentro da comunidade de múltiplas partes interessadas da ICANN, o GAC tem uma relação 
fundamental com a Diretoria da ICANN, detalhada no Estatuto da ICANN [consulte a seção 12.2(a) 
do Estatuto da ICANN], e a reunião entre o GAC e a Diretoria é um evento regular de todos os 
Encontros Públicos da ICANN. Em todos esses encontros, 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 BGIG (Board-GAC Interaction Group, 
Grupo de Interação entre a Diretoria e o GAC), que é regida por outro documento informativo. No 
entanto, neste encontro, essa reunião não será realizada como parte do Fórum Virtual de Políticas 
ICANN71, mas sim algumas semanas antes do evento principal. 
 
Acontecimentos relevantes e experiências em encontros anteriores 

Para que a reunião do GAC com a Diretoria da ICANN tenha tempo de preparação suficiente, uma 
sessão de trabalho do GAC foi programada para 14 de junho, segunda-feira, (sessão 2). Dessa 



 

ICANN71 – Item 2 e 10 da agenda do GAC – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN Página 2 de 4 

forma, os membros do GAC terão tempo de finalizar as preparações para a reunião do GAC com a 
Diretoria em 15 de junho de 2021. 
 
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. No caso de algumas reuniões, a Diretoria apresenta uma 
pergunta padrão para grupos da comunidade, que devem responder à Diretoria. Para o ICANN71, a 
Diretoria não apresentou nenhuma pergunta ou trópico específico. 
 
Os membros do GAC receberam solicitações por e-mail nos dias 26 de abril, 2 de maio, 14 de maio 
e durante a conferência de preparação da agenda para o ICANN71, no dia 4 de maio, para sugerir 
possíveis tópicos ou perguntas para serem apresentados à Diretoria no ICANN71. Veja abaixo uma 
lista de perguntas e tópicos propostos, que foi compartilhada pelo GAC com a equipe de apoio da 
Diretoria no dia 26 de maio. 
  

Tópico 1: Questões relacionados ao WHOIS/GDPR 
  

O cronograma de implementação do SSAD 
Pergunta ou possível discussão: os membros do GAC podem fazer perguntas 
específicas sobre o status da ODP (Operational Design Phase, Fase de Design 
Operacional) do SSAD (Standardized System for Access and Disclosure, Sistema 
Padronizado para Acesso e Divulgação), tendo em vista a decisão do dia 25 de março 
da Diretoria sobre a questão. 

   
Medidas para lidar com problemas identificados no Relatório Final da Fase Dois do 
EPDP pelo GAC no Comunicado do ICANN70 
Foi observado que talvez seja interessante aguardar que o Scorecard da Diretoria 
sobre os conselhos do ICANN71 seja considerado pelo GAC, já que os membros do 
GAC talvez façam perguntas mais pertinentes e específicas. 
  
Distinção entre pessoas jurídicas vs. naturais nos dados de registro de gTLDs (Fase 2A 
do EPDP) e a precisão dos dados de registro de gTLDs (equipe de escopo da GNSO 
esperada) 
Pergunta ou possível discussão: é possível que o GAC converse com a Diretoria sobre 
essas questões depois que estiverem mais claros os resultados das deliberações em 
andamento na Fase 2A do EPDP (sobre pessoas jurídicas vs. naturais) e no Conselho 
da GNSO (sobre o escopo dos problemas de precisão). 

  
Tópico 2:  Recomendações da Revisão de CCT 
Pergunta ou possível discussão: atualização da Diretoria sobre a elaboração de um 
“documento de acompanhamento” para relatar/avaliar o seguimento das recomendações 
relevantes da Revisão de CCT (conforme mencionado no Comunicado do GAC do ICANN70). 
   
Tópico 3: Abusos do DNS 
Pergunta ou possível discussão: durante o ICANN71, o GAC deverá buscar mais clareza da 
Diretoria da ICANN sobre as próximas etapas que talvez sejam necessárias para lidar com 
esse(s) problema(s) na área. 
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Tópico 4: Recomendações da SSR2 
Pergunta ou possível discussão: uma atualização da Diretoria sobre como as recomendações 
da SSR2 estão sendo consideradas ou talvez sejam tratadas deste momento em diante. 

  
Tópico 5: Retorno da ICANN aos encontros presenciais 
Pergunta ou possível discussão: conversar sobre ideias e atividades para garantir a 
participação diversificada e ativa nos Encontros Públicos da ICANN à medida que a 
organização retornar aos encontros presenciais. 
  

Foi observado que as discussões durante a próxima reunião do BGIG em 1 de junho de 2021 
poderão influenciar a consideração desses diversos tópicos no ICANN71. Como de costume, a 
equipe de apoio do GAC atualizará a Diretoria se mais discussões do GAC aperfeiçoarem ou 
otimizarem os tópicos identificados de maneira significativa. 
 
Agendas das sessões 
 
Sessão 2 – segunda-feira, 14 de junho – preparação para a reunião com a Diretoria da ICANN 
 
Durante a sessão de preparação de 14 de junho, segunda-feira, os membros do GAC analisarão e 
confirmarão as questões e os tópicos propostos que foram compartilhados anteriormente com a 
Diretoria da ICANN e identificará novas questões que possam ter surgido logo antes do encontro 
público e que mereçam ser identificadas ou discutidas com a Diretoria. 
 
Sessão 10 – terça-feira, 15 de junho – reunião com a Diretoria da ICANN 
 
Uma agenda preliminar para a reunião (de 15 de maio) é: 
 

A. Apresentações 
B. Discussão de áreas de prioridade específicas do GAC (incluindo temas/perguntas 

específicos do GAC, compartilhados antes da reunião) 
C. Encerramento 

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; 

● Recomendações específicas da Linha de Trabalho 2 (Responsabilidade) para SOs/ACs do 
Relatório Final da Linha de Trabalho 2 – https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-
principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 
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Administração do documento 

Encontro Fórum Virtual de Políticas ICANN71, de 14 a 17 de junho de 2021 

Título Preparações do GAC para a reunião com a Diretoria da ICANN 

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

Data de distribuição Versão 1: 27 de maio de 2021 

 


