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Objetivo da sessão 

O Grupo de Trabalho informará os membros do GAC sobre o progresso em direção ao 
desenvolvimento das diretrizes para as operações de grupos de trabalho.  
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Histórico 

A evolução da comunidade da ICANN para uma função mais “empoderada” após a Transição da 
IANA obrigou as Organizações de Apoio e Comitês Consultivos individuais da ICANN a examinar 
seus princípios operacionais e outros processos para avaliar se eles são “adequados para a 
finalidade” nesta nova estrutura de comunidade empoderada. 

O GAC trabalhou especificamente para atualizar seus 54 princípios operacionais conforme 
necessário ao longo dos últimos anos. No entanto, os atuais princípios não estão alinhados em uma 
estrutura organizacional abrangente – eles refletem uma lista geral de princípios. 

Alterações recentes nos princípios operacionais do GAC tiveram como objetivo serem táticas – 
centradas, conforme apropriado, nas necessidades em curto prazo. Por outro lado, como a carga de 
trabalho da comunidade tem aumentado, o ritmo de trabalho na ICANN está cada vez mais 
acelerado, as responsabilidades sobre os participantes da comunidade estão maiores e a ausência 
de uma estrutura geral está revelando lacunas nos processos e procedimentos dos Princípios 
Operacionais do GAC, da maneira que ele está estruturado atualmente. O formato atual dos 
Princípios Operacionais do GAC torna difícil acompanhar certos processos ou até mesmo para 
alguns membros do comitê consultarem os processos adequados para o trabalho deles. 

Após a conclusão, uma estrutura evoluída de princípios operacionais que “preencha as lacunas” 
proporcionará uma continuidade organizacional maior, clareza para os novos participantes e uma 
forma de ajudar o GAC a cumprir as novas responsabilidades organizacionais.  Com essas 
alterações, o GAC poderá funcionar de maneira mais eficiente como uma estrutura de comunidade 
totalmente empoderada nesse novo ambiente da ICANN. 

No encontro ICANN63 em Barcelona, Espanha, o GAC criou um novo grupo de trabalho para 
estudar, desenvolver e fazer recomendações aos membros do GAC sobre algumas mudanças nos 
atuais  Princípios Operacionais do GAC. Espera-se que o trabalho desse novo Grupo de Trabalho 
GOPE (GAC Operating Principles Evolution, Evolução dos Princípios Operacionais do GAC) ajude o 
GAC a melhorar a organização, o escopo, a clareza e a especificidade dos processos e 
procedimentos do comitê, particularmente nesta nova era da Comunidade Empoderada da ICANN. 

Os resultados do grupo de trabalho podem variar, como fazer recomendações sobre: 
● Modificações para reorganizar a estrutura geral dos atuais Princípios Operacionais do GAC; 

ou 
● Alterações nos princípios operacionais existentes para fornecer mais clareza e 

especificidade; ou 
● O acréscimo de novos princípios operacionais que deem mais orientação e especificidade às 

operações do comitê; ou até mesmo 
● Propostas para remover princípios que não são mais relevantes ao trabalho do comitê. 

 
  

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017


 

ICANN65 — Item 12.1 da pauta do GAC – Plenária do GOPE WG  Página 3 de 3 

Acontecimentos recentes 

No encontro ICANN64 em Kobe, Japão, o GAC afirmou os Termos de Referência e o plano de 
trabalho inicial do GOPE WG (GAC Operating Principles Evolution Working Group, Grupo de 
Trabalho sobre a Evolução dos Princípios Operacionais do GAC), e as discussões foram iniciadas 
sobre as novas diretrizes de trabalho — a primeira iniciativa sobre o plano de trabalho do grupo de 
trabalho.  Desde o encontro ICANN64, os membros do GOPE WG têm ampliado essas discussões e 
estão trabalhando para concluir um conjunto de recomendações preliminares de diretrizes para 
grupos de trabalho que possam ser adotadas pelo GAC e adaptadas, conforme apropriado, em 
conceitos mais gerais que possam ser alinhados a Princípios Operacionais do GAC aplicáveis a 
futuros grupos de trabalho do GAC.   

 

Programação 

Durante um encontro do grupo de trabalho que será realizado na plenária da sessão do GAC na 
manhã de quinta-feira, 27 de junho, o grupo de trabalho compartilhará as versões preliminares 
mais recentes e solicitará contribuições e comentários dos membros do GAC presentes. 

 

Documentos de referência importantes  

Termos de Referência do GOPE WG conforme afirmados pelo GAC (14 de março de 2019) 

Plano de Trabalho inicial do GOPE WG para 2019 conforme afirmado pelo GAC (março de 2019)-  

Estrutura das Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC (documento de trabalho)  

 

Mais informações 

Página da web do GOPE WG – https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-
evolution-working-group-gope-wg 

 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN65 de Marrakesh, 24 a 27 de junho de 2019 

Título Plenária do GOPE WG 

Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 6 de junho de 2019 

 

https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/Work%20Plan-%20GAC%20OPs%20WG%20(approved%20by%20GAC%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/20190419Framework%20of%20GAC%20Working%20group%20guidelines-revised%20by%20guo.pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
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