
   

 
 

 

Reunião do GAC com o Comitê Consultivo At-Large (ALAC) 

Sessão 5 

 

Objetivo da sessão 1 

Histórico 1 

Tópicos principais da agenda 2 

Principais documentos de referência 2 

 

 

 

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 ICANN72, o ALAC e o GAC debaterão as principais questões de interesse comum, como 

governança da Internet ou o Processo de Desenvolvimento de Políticas Rápido da GNSO sobre as 

Proteções Específicas dos Direitos de Reparação para Organizações Governamentais Internacionais 

(OGIs). 

 

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. 

 

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.  
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Tópicos principais da agenda 

No ICANN72, o ALAC e o GAC deverão discutir as principais questões atuais de interesse comum 

relacionadas a: 

1.  ICANN e Governos 

Com base nas discussões da sessão plenária do ICANN71 e a pergunta do ICANN72 da Diretoria 

para comunidade sobre como a ICANN e a Diretoria poderiam trabalhar mais de perto com 

governos do mundo todo, o GAC e o ALAC debaterão questões de interesse comum relacionadas à 

governança da Internet e como eles podem monitorar acontecimentos futuros que possam ter um 

impacto direto nas políticas da ICANN. 

2.  Abuso do DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio) 

Os dois comitês debaterão particularmente tópicos relacionados a sites fraudulentos e outros 

problemas no DNS que às vezes estão fora das categorias de Abuso do DNS. 

3.  Reflexão sobre os processos de interesse público  

O GAC e o ALAC refletirão sobre sua função nos processos de interesse público e particularmente 

pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas Rápido da GNSO sobre a Especificação Temporária 

para Dados de Registro de gTLDs e o Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO sobre os 

Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs. 

Principais documentos de referência 

● Declaração do grupo minoritário do GAC sobre o Relatório Final da Fase 2 do EPDP para os 

dados de registro do gTLD 

● Declaração do grupo minoritário do ALAC sobre o Relatório Final do Fase 2A do EPDP da 

Especificação Temporária 

● Página do GAC sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs 

● Página de atividades do GAC e do ALAC  
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