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Objetivo da sessão 

Identificar áreas específicas em que o GAC e os membros do GAC possam ajudar a promover a 

preparação para a Aceitação Universal orientando o UASG sobre como fazer uma divulgação 

eficiente ao setor público, além de incentivar os respectivos governos a adotar as práticas de 

Aceitação Universal.  Isto pode ser feito das seguintes maneiras: 

● O GAC aconselha o UASG sobre estratégias eficientes de participação e troca de mensagens 

com governos. 

● O GAC incentiva os membros a promover conhecimento sobre a UA (Universal Acceptance, 

Aceitação universal) em seus respectivos governos. 

● O GAC pede que os membros incentivem os respectivos governos a adotar práticas de UA 

em seus próprios serviços virtuais. 

● O GAC pede que os membros incentivem os respectivos governos a atualizar termos de 

aquisição de modo a incluir a UA como um requisito – veja um exemplo de texto para 

documentos de propostas e contratos https://uasg.tech/wp-

content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf.  

 

Agenda  

1. Estratégia de UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal) e necessidade de colaboração 

– Ajay Data, presidente do UASG, 15 min 

2. Discussão sobre colaboração entre GAC e UASG – membros do GAC e do UASG, 30 min  

https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf
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Perguntas do UASG aos membros do GAC 

Como o GAC pode converter os objetivos almejados em um plano capaz de ser implementado? 

Como o UASG pode melhorar a colaboração com o GAC para ajudar a promover e concretizar a 

prepração para UA.  

 

Acontecimentos recentes  

Andamento atual declarados no Relatório de Preparação para UA do AF21. 

Planos detalhados do UASG apresentados em seu Plano de Ação para o AF22. 

Principais documentos de referência 

Guia rápido para documentos de propostas e contratos: https://uasg.tech/wp-

content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf. 

Estudos de caso da Aceitação Universal: https://uasg.tech/case-studies/ 

Mais informações 

Acesse https://uasg.tech/ 

 

Administração do documento 

Título Resumo do GAC do ICANN72 – Sessão 12 – Reunião do GAC com o UASG 

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

Data de distribuição Versão 1: 29 de setembro de 2021 

 

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/08/UASG-FY22-Action-Plan-20210727.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf
https://uasg.tech/case-studies/
https://uasg.tech/case-studies/
https://uasg.tech/

	Objetivo da sessão
	Agenda
	Perguntas do UASG aos membros do GAC
	Acontecimentos recentes
	Principais documentos de referência

