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Objetivo da sessão 

Durante esta sessão, o GAC receberá uma atualização sobre o trabalho do UASG (Universal 
Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal) e considerará a formação de 
um novo Grupo de Trabalho do GAC para lidar com assuntos relacionados aos nomes de domínio 
internacionais e a aceitação universal relevantes para os governos. 

Histórico 

A Aceitação Universal é um requisito fundamental para uma Internet verdadeiramente multilíngue, 
em que os usuários do mundo todo possam navegar plenamente nos idiomas locais. Ela também é 
a chave para desbloquear a possibilidade de os novos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) 
promoverem a concorrência, a escolha do consumidor e a inovação no setor de nomes de domínio. 
Para concretizarmos a UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal), os sistemas e aplicativos da 
Internet precisam tratar todos os TLDs de maneira consistente, inclusive os novos gTLDs e os TLDs 
internacionalizados. Mais especificamente, eles devem aceitar, validar, armazenar, processar e 
exibir todos os nomes de domínio 

O UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal) é uma 
iniciativa baseada na comunidade formada para orientar a identificação dos principais problemas e 
as soluções propostas, bem como a criação e a disseminação de práticas recomendadas e 
informações gerais de divulgação sobre a UA.  

O principal objetivo do grupo é ajudar os desenvolvedores de software e proprietários de sites a 
entender como atualizar os sistemas deles para acompanhar a evolução do DNS (Domain Name 
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System, Sistema de Nomes de Domínio). Sua principal mensagem é que a UA permitirá que os 
próximos bilhões de usuários construam seus próprios espaços e identidades on-line. 

A ICANN apoia o trabalho do grupo desempenhando o papel de coordenador, catalisador, apoiador, 
defensor e administrador das linhas de trabalho do UASG. Para isso, ela oferece apoio 
orçamentário e uma Secretaria para o UASG. 

Acontecimentos relevantes 

O UASG desenvolveu um plano de ação para o AF20, e, no ICANN65, em Marrakesh, falou aos 
membros do GAC sobre a motivação, o escopo e o foco desse plano. Durante a sessão, os membros 
do UASG destacaram a importância da função dos governos na preparação para a UA. O UASG 
buscou opiniões sobre como o GAC pode ajudar a mediar a comunicação com governos para 
conversar sobre os problemas da UA e soluções para eles, e também falou sobre um estudo de caso 
relevantes com os membros do GAC. 

A discussão fez o GAC considerar a possibilidade de formar um grupo de trabalho sobre o tópico da 
aceitação universal. Foi determinado que a liderança do GAC conversará sobre a necessidade de 
formar um novo grupo de trabalho, bem como a viabilidade disso, para lidar com os assuntos da 
aceitação universal. 

Ao longo dos próximos 6 a 9 meses, o UASG tem uma programação bastante movimentada. 

Desenvolvimento de software 

● O UASG continuará entrando em contato com desenvolvedores para acelerar a criação de 
ferramentas e software necessários para preparar os sistemas para a UA.  Os membros do 
UASG estão reduzindo o foco e se concentrando nos desenvolvedores de software e 
administradores de e-mail. Isso se deve ao aumento geral da conscientização sobre a UA, o 
que fez com que as pessoas começassem a pedir soluções. O grupo está trabalhando na 
criação de mensagens para esse segmento de software e o UASG compartilhará os materiais 
quando forem concluídos. Mais adiante, quando a fase de desenvolvimento de software 
estiver mais avançada, o próximo público-alvo do UASG provavelmente será os governos.  

● A ICANN está trabalhando em parceria com o UASG e a comunidade para conversar com as 
partes interessadas relevantes. 
 

Treinamento 

● O material de treinamento para desenvolvedores de software e administradores de e-mail 
está sendo elaborado pela organização ICANN. O plano é disponibilizar esse material no 
ICANN Learn. 

● A ICANN está trabalhando em parceria com o UASG e a comunidade para conversar com as 
partes interessadas relevantes. 

Iniciativas locais 

● Uma das prioridades é estabelecer iniciativas locais, particularmente nas cinco regiões 
identificadas no Plano de Ação do UASG: China, União Europeia, Índia, Rússia e Estados 
Unidos/Canadá (escolhidas porque são grandes desenvolvedoras e/ou exportadoras de 
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software). Embora essas regiões estejam no topo da lista devido ao grande volume de 
trabalho de software realizado nessas áreas, o UASG apoiará o trabalho em outras regiões 
que manifestaram interesse em participar. Por exemplo, os membros da organização ICANN 
na equipe de Participação Global de Partes Interessadas estão trabalhando localmente com 
grupos no Brasil, na Europa Oriental, no Oriente Médio, entre outras regiões. 

Eventos de destaque do UASG 

● A ICANN garantiu um espaço para falar sobre a UA no próximo IGF (Internet Governance 
Forum, Fórum de Governança da Internet), que será realizado em Berlim, Alemanha. Além 
das diversas sessões sobre UA no ICANN66, em Montreal (fora esta sessão com o GAC), o 
UASG terá um espaço na área de exposições com a presença de embaixadores do UASG. 

Proposta da liderança para ações do GAC 

Após considerar essa questão em detalhe desde o ICANN65, a liderança do GAC recomenda que o 
GAC estabeleça um grupo de trabalho formal sobre IDNs e a Aceitação Universal. 

Documentos de referência importantes 

● Plano de Ação para a Aceitação Universal de Nomes de Domínio e Endereços de E-mail 
(AF20) — https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-FY20-Action-Plan.pdf 

Mais informações 

● Página da web da ICANN sobre Aceitação Universal — 
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en 

● Site do UASG — https://uasg.tech/ 
● Materiais e transcrição da sessão do UASG com o GAC no ICANN65 — Marrakesh — 

https://65.schedule.icann.org/meetings/1058193 
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