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Objetivos da sessão 

O GAC receberá uma atualização de status sobre a revisão do Grupo de Trabalho sobre Regiões 
Menos Favorecidas do GAC relacionada às novas regras para auxílio viagem. 

Além disso, o Suporte do GAC definirá para os participantes do GAC o cronograma para a próxima 
rodada de eleições para os vice-presidentes do GAC, que será concluída no ICANN66. 

 

Histórico 
 
Regras para o auxílio viagem do GAC  
Após a publicação da versão revisada das Diretrizes para o Auxílio Viagem do GAC, o GAC 
concordou em atualizar as Regras para Auxílios Viagem do GAC existentes a fim de refletir e alinhá-
las às disposições e processos das diretrizes da Organização ICANN.  
 
Durante o encontro ICANN64, em Kobe, o GAC recebeu uma atualização sobre o trabalho da equipe 
de suporte encarregada de redigir uma versão atualizada das regras para o auxílio viagem do GAC. 
Após o encontro, o GAC autorizou o USR WG (Underserved Regions Working Group, Grupo de 
Trabalho sobre Regiões Menos Favorecidas) a explorar as alterações sugeridas nas regras para o 
auxílio viagem do GAC, particularmente no que diz respeito aos critérios de elegibilidade.1 
 
A última modificação nas Regras para Auxílio Viagem foi feita em junho de 2017.  As atuais 
diretrizes fornecem informações e detalhes sobre elegibilidade, critérios de seleção e expectativas 
dos candidatos ao benefício. A atualização dará maior clareza para os solicitantes do auxílio viagem 
e os administradores da equipe sobre o processo geral do GAC para solicitar, receber e 

                                                       
1 https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes (seção 6.4, página 13) 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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implementar o auxílio viagem. As novas regras também ajudarão os membros e a liderança do GAC 
a avaliar e gerar relatórios sobre os valores fornecidos pelo auxílio viagem às operações e 
atividades de conselhos do GAC. 

Programação 
 
Regras para o auxílio viagem do GAC 

Conforme explicado no ICANN64, o Suporte do GAC analisou as novas diretrizes do auxílio viagem 
da ICANN, em comparação às regras atuais do GAC, e destacou áreas específicas para possíveis 
alterações nas regras e as próximas etapas para orientação do comitê e contribuições sobre 
qualquer mudança proposta. 
Em Marrakesh, considerando que os membros do USR WG do GAC são os principais beneficiários 
do auxílio viagem do GAC para os Encontros da ICANN, definiu-se que o USR WG seria o mais 
indicado para ajudar a considerar e recomendar algumas dessas atualizações. 
O Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos Favorecidas do GAC, já que é o mais indicado para 
ajudar a considerar e recomendar algumas das revisões, apresentará uma atualização aos membros 
do GAC sobre o trabalho realizado após o Encontro da ICANN64.  
 
Eleições do GAC 

As indicações de candidatos terão início durante o encontro que antecede o encontro onde será 
feita a confirmação (Princípio Operacional 33).  
Se houver mais de cinco (5) candidatos para as posições de vice-presidentes, será realizada uma 
eleição. 
 
Os resultados de cada eleição serão comunicados formalmente ao final de qualquer encontro em 
que foi realizada uma eleição, e entrarão em vigor ao final do próximo encontro do GAC (Princípio 
Operacional 31). 
 
Os vice-presidentes exercerão o cargo por um mandato de um (1) ano. Os atuais vice-presidentes 
foram eleitos para o mandato de março de 2019 (ICANN64) a março de 2020 (ICANN67).  
A indicação dos vice-presidentes do GAC terá início em breve, após o Encontro ICANN65, em 
Marrakesh, e encerrará 45 dias antes do início do Encontro ICANN66, onde será realizada a 
confirmação das indicações.  
 
Em Marrakesh, o Suporte do GAC apresentará uma visão geral sobre as indicações e o processo de 
eleição para os membros do GAC. 
 

Mais informações 
 
Regras para o auxílio viagem do GAC 

● Diretrizes para viagens da Organização ICANN (outubro de 2018).  
● Diretrizes atuais para viagens do GAC (junho de 2017) 

https://www.icann.org/en/system/files/files/community-travel-support-guidelines-11oct18-en.pdf
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
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● Versão preliminar do USR WG do GAC das regras atualizadas para viagens do GAC (acesso 
de leitura e comentários) 

 
Eleições do GAC: Consulte Princípios Operacionais nº 30 a 36. 
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Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 6 de junho de 2019 

 

https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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