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Objetivos da sessão 
 

Os Encontros Públicos da ICANN criam 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. A reunião do GAC com a Diretoria da ICANN é uma dessas 
oportunidades importantes. 
 

Acontecimentos relevantes 

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 série 
de perguntas padrão ou tópicos de sessão para grupos da comunidade, que devem responder à 
Diretoria. 
 
Para o ICANN73, o presidente da Diretoria da ICANN apresentou as seguintes perguntas para 
discussão e preparação do GAC: 
 

1. “Quais são as maiores prioridades [do GAC] para trabalho da ICANN em 2022, como 
essas prioridades ajudam a alcançar os objetivos comuns da ICANN, conforme 
indicados no Plano Estratégico para o AF 2021-2025, e como você percebe a 
colaboração entre a Comunidade, a Diretoria e a Organização daqui para frente a 
fim de concretizar isso?”; e  

2. “Se houver, que sugestões [o GAC] teria para melhorar a eficácia e a eficiência da 
ICANN com relação ao processo de implementação após a adoção das 
recomendações de um PDP ou Revisão?” 

 



 

 

ICANN73 – Itens 3 e 13 da agenda do GAC – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN Página 2 de 3 

(e sessão de preparação) 

Os membros do GAC foram convidados durante a conferência de preparação da agenda do GAC 
para o ICANN73, em 24 de janeiro, e por e-mail, em 30 de janeiro, a sugerir respostas para as 
perguntas da Diretoria e a recomendar possíveis tópicos adicionais ou perguntas para enviar à 
Diretoria no ICANN73. A equipe de Suporte do GAC reuniu sugestões e comentários compartilhados 
na lista de e-mails do GAC. 
 
Uma série de respostas preliminares para as perguntas do presidente da Diretoria, bem como de 
perguntas do GAC propostas para a Diretoria, foram posteriormente compartilhadas com o GAC 
por e-mail, em 14 de fevereiro, e com a equipe de Operações da Diretoria, em 18 de fevereiro, após 
uma avaliação e seleção cuidadosa da equipe de Liderança do GAC. 
 

Agendas das sessões 
 
Sessão 3 – segunda-feira, 7 de março – Preparação para a reunião com a Diretoria da ICANN 
 

Nesta sessão pública na segunda-feira, 7 de março, os membros do GAC poderão analisar, debater 
e confirmar as perguntas e tópicos propostos anteriormente compartilhados com a Diretoria da 
ICANN. 
 

Sessão 13 – Quarta-feira, 9 de março – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN 
 

Uma agenda preliminar para a reunião (de 17 de fevereiro) é: 
 

A. Apresentações 
B. Discussão sobre as perguntas do presidente da Diretoria 
C. Discussão de perguntas/tópico do GAC (compartilhados antes da reunião) 
D. Outros assuntos 
E. Encerramento 

Mais informações 

● 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. Neste ciclo, o encontro foi realizado em 8 de fevereiro. A presidente do GAC 

provavelmente falará ao GAC durante o ICANN73 sobre o que será discutido nessa reunião. 

Os materiais para essa reunião podem ser encontrados aqui – 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022 (é 

necessário fazer login de membro do GAC) 

 

● 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 do GAC com a Diretoria acontece em 

todos os encontros públicos da ICANN – 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12. 

 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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Administração do documento 

Título ICANN72 – Sessões 3 e 13 do GAC – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN (e 
sessão de preparação) 

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

Data de distribuição Versão 1: 18 de fevereiro de 2022 
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