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Objetivos da sessão 

Com base nas experiências produtivas do GAC durante os seis encontros virtuais anteriores, uma 
sessão final de “encerramento” do GAC foi programada no ICANN73 para permitir que o GAC dê 
seguimento a discussões relacionadas a questões ou temas oportunos que surjam durante a 
semana do encontro. Esse tempo adicional flexível pode ser usado pelos membros do GAC para 
conversar sobre atividades subsequentes ou de seguimento específicas que podem exigir algum 
tipo de ação. 

Visita da liderança do Comitê de Nomeação da ICANN de 2022 

Os membros do novo NomCom (Nominating Committee, Comitê de Nomeação) da ICANN para 
2022 se ofereceram para falar ao GAC sobre suas metas e expectativas para este ano. Os membros 
do GAC receberam um documento preliminar para 2022 do NomCom por e-mail, enviado pela lista 
de e-mails do GAC em 15 de fevereiro. Os observadores e membros do GAC foram convidados a 
revisar e comentar sobre o conteúdo até 28 de fevereiro. Se respostas de membros individuais do 
GAC forem favoráveis, e o assunto aparentemente não apresentar controvérsias, os comentários 
do GAC serão transmitidos aos NomCom antes dessa sessão.  

Oportunidades de voluntariado no GAC 

Com o início de um novo ano, algumas posições de voluntariado no GAC estão sendo identificadas 
para este ano-calendário e posteriormente. Os membros do GAC serão informados sobre as 



 

oportunidades disponíveis agora e no futuro para que tenham tempo de considerar sua 
participação. 

Atualização sobre o projeto de conta da ICANN 

A equipe de suporte do GAC enviará aos membros do GAC uma atualização sobre o andamento da 
transição do site do GAC para a infraestrutura da conta da ICANN. O GAC foi informado sobre esse 
projeto por e-mail em 5 de fevereiro. 

Acompanhamento dos tópicos de interesse do GAC 

Com base na experiência do GAC durante os seis encontros públicos virtuais anteriores, também 
separamos um tempo nesta sessão para permitir aos membros do GAC identificar e debater sobre 
novos temas ou questões que surgiram durante a semana do encontro que deverão ser 
considerados pelo comitê após o encontro.  

Feedback de membros do GAC sobre o Encontro ICANN73 

Os membros do GAC serão solicitados a avaliar a implementação do encontro ICANN73 pelo 
comitê. Os tópicos de discussão de sessões de encerramento anteriores incluíram uma avaliação do 
processo de redação de Comunicados durante o encontro. 

Os membros do GAC talvez sejam solicitados a enviar comentários e avaliações sobre o processo de 
preparação para o encontro do GAC, inclusive a eficiência e o valor dos resumos tradicionais por 
escrito e as novas versões orais oferecidas aos participantes antes do encontro. 

Os membros do GAC talvez queiram debater também sobre o possível planejamento para o 
encontro ICANN74, atualmente agendado para Haia, nos Países Baixos, em junho de 2022, 
incluindo a possível reintrodução dos procedimentos para o auxílio viagem do GAC para esse 
encontro. 

Mais informações 

Regras para o auxílio viagem do GAC –  
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance 
 
Princípios Operacionais do GAC – https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-
june-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: 

https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017


 

● Grupo de Trabalho do GAC sobre Direitos Humanos e Direito Internacional – 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-
law-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-gope-
wg  

● Grupo de Trabalho do GAC sobre Regiões Menos Favorecidas – https://gac.icann.org/working-
group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Grupo de Trabalho do GAC sobre Segurança Pública – https://gac.icann.org/working-group/gac-
public-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-domain-
names-working-group-ua-idn-wg 
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