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FUTURAS DATAS IMPORTANTES: 

Os copresidentes do Grupo de Trabalho estão desenvolvendo uma quinta Linha de Trabalho no PDP 

dedicado a nomes geográficos no primeiro nível usando um modelo de liderança compartilhada com 

representantes do GAC e de outras SOs e ACs que têm interesse na questão. Embora a questão dos nomes 

geográficos seja apenas um dos diversos tópicos no regulamento do WG de PDP, o PDP considera esse 

tópico particularmente importante. O WG de PDP pretende disponibilizar seu Relatório Inicial para 

comentários públicos no início de 2018, e os feedbacks do GAC e de outras organizações das comunidades 

são essenciais para o PDP. 

 

ASSUNTO 

Revisão e recomendação de possíveis alterações ou ajustes aos princípios, recomendações e diretrizes de 

implementação da GNSO no Relatório Final de 2007 sobre a Introdução de Novos Domínios Genéricos de 

Primeiro Nível, ou possivelmente desenvolver novas recomendações de políticas. 

  

RESUMO 

Em junho de 2014, o Conselho da GNSO criou o Grupo de Discussão sobre Procedimentos Subsequentes de 

Novos gTLDs, cujo objetivo era refletir sobre as experiências obtidas com a rodada de novos gTLDs de 2012 

e identificar um conjunto recomendado de assuntos que deverão ser analisados em detalhes em um 

Relatório de Assunto. É importante observar que existe uma política do Relatório Final de 2007 sobre a 

Introdução de Novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível que afirma que as recomendações originais de 

políticas, conforme adotadas pelo Conselho da GNSO e pela Diretoria da ICANN “foi elaborada a fim de 

produzir um mecanismo sistematizado e contínuo para os solicitantes proporem novos domínios de 

primeiro nível”, o que significa que essas recomendações de políticas permanecem em vigor para rodadas 

subsequentes do Programa de Novos gTLDs, a menos que o Conselho da GNSO decida modificá-las por 

meio de um processo de desenvolvimento de políticas. No encontro ICANN53, o Conselho da GNSO aprovou 

um pedido para solicitar a elaboração de um Relatório de Assunto Preliminar pela equipe da ICANN, 

utilizando como base para o relatório o conjunto de resultados desenvolvido pelo Grupo de Discussão, a fim 
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de analisar em detalhes os problemas identificados e ajudar a determinar se as alterações ou os ajustes são 

necessários para os procedimentos subsequentes de novos gTLDs. 

 

A equipe da ICANN concluiu o Relatório de Assunto Preliminar sobre os Procedimentos Subsequentes de 

Novos gTLDs, que foi disponibilizado para comentários públicos em 31 de agosto de 2015 com a data de 

encerramento para 30 de outubro de 2015. A equipe da ICANN analisou os comentários públicos recebidos e 

fez os ajustes necessários no Relatório de Assunto. O Relatório de Assunto Final, juntamente com o resumo 

e a análise dos comentários públicos recebidos, foi enviado ao Conselho da GNSO para consideração em 4 

de dezembro de 2015, e um PDP sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs foi iniciado em 17 

de dezembro de 2015. O Conselho da GNSO adotou o regulamento do PDP WG em sua reunião de 21 de 

janeiro de 2016 e emitiu uma convocação de voluntários em 27 de janeiro de 2016. O PDP WG realizou sua 

primeira reunião em 22 de fevereiro de 2016 e atualmente realiza reuniões regularmente. O PDP WG 

também estabeleceu quatro subequipes por linha de trabalho para abordar itens de trabalho específicos. 

Essas subequipes atualmente se reúnem a cada duas semanas. 

 

O PDP WG está ciente dos trabalhos relacionados a novos gTLDs em andamento na comunidade, 

particularmente da Equipe de Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor; o PDP WG 

compreende que a coordenação com os trabalhos de outras comunidades é necessária para promover 

soluções e resultados abrangentes. 

  

STATUS DE OPORTUNIDADE DE ENVOLVIMENTO DO GAC:  

 

Embora o PDP WG já tenha iniciado suas deliberações e alguns membros do GAC estejam participando, 

outros membros do GAC serão sempre bem-vindos para participar do grupo. Além disso, o GAC será 

informado sobre as oportunidades de participação no processo, que poderão incluir fornecer comentários 

públicos sobre os resultados do WG ou contribuições por meio dos comunicados, e solicitações periódicas 

de contribuições do PDP WG ao GAC e outros grupos da comunidade. O PDP WG fez uma solicitação formal 

de contribuições do GAC antes do ICANN56 em Helsinque e uma solicitação adicional de contribuições com 

relação aos demais assuntos identificados no Regulamento do PDP WG, após o ICANN58. No momento, o 

PDP WG está considerando as contribuições recebidas com essa divulgação, com o objetivo de desenvolver 

recomendações preliminares que serão integradas em um Relatório Inicial.  

Observando que o tópico dos nomes geográficos está incluído no regulamento do PDP e que há um amplo 

interesse da comunidade nesse tópico, os copresidentes estão elaborando uma quinta Linha de Trabalho 
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do PDP dedicada a esse assunto usando um modelo de liderança compartilhada com representantes do 

GAC e de outras SOs e ACs com interesse na questão. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
• Página do projeto arquivado para o trabalho concluído do Grupo de 

Discussão: http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2015/non-pdp-new-gtld 
• Resolução do Conselho da GNSO solicitando o Relatório de Assunto 

Preliminar: http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201507 
• Relatório de Assunto Preliminar sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos 

gTLDs: https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-prelim-2015-08-31-en 
• Relatório Final de Assunto sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs 

- http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-final-issue-04dec15-en.pdf 
• Resolução do Conselho da GNSO iniciando o PDP - http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512 
• Resolução do Conselho da GNSO para adotar o PDP 

- http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20160121-2 
• Regulamento do PDP WG - http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-charter-

21jan16-en.pdf 
• Página ativa do projeto - http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures 
• Wiki da comunidade do PDP WG - https://community.icann.org/x/RgV1Aw 
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