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Atualização sobre 
Políticas

Quinta-feira, 3 de junho de 2021
16h – 17h30 UTC
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Boas-vindas à sessão de atualizações de políticas

Esta é uma legenda em caixa de texto 
para descreve a foto à esquerda.
David Olive

Vice-presidente sênior, 
Apoio ao Desenvolvimento de 
Políticas
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Desenvolvimento de políticas de múltiplas partes interessadas
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Elaboração multissetorial de recomendações
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Equipe de apoio ao desenvolvimento de políticas

34 
FTE

Especialistas e
gestores de operações 
da comunidade

9 idiomas
• Africânder
• Chinês
• Holandês
• Inglês
• Francês
• Alemão
• Italiano
• Espanhol
• Turco6 fusos 

horários em 9 
países
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Sessões de plenária

Segunda-feira, 14 de junho, 12h30 – 14h UTC
Impacto dos desenvolvimentos regulatórios nos tópicos de política da ICANN

Terça-feira, 15 de junho, 14h30 – 16h UTC
Função do modelo multissetorial da ICANN no Ecossistema de Governança na 
Internet

Quinta-feira, 17 de junho, 10h30 – 12h UTC
Como Funcionam as Listas de Bloqueio por Reputação
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Como se preparar

Relatório geral de políticas do ICANN71: https://go.icann.org/outlook71

Resumo de políticas da GNSO | Edição do ICANN71: 
https://go.icann.org/gnsobriefing  

Sessões de preparação do ICANN71: 
https://71.schedule.icann.org/prep-week-schedule

https://go.icann.org/outlook71
https://go.icann.org/gnsobriefing
https://71.schedule.icann.org/prep-week-schedule
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Atualizações das 
Organizações de Apoio e 
Comitês Consultivos
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Organização de Apoio a Endereços (ASO)

Carlos Reyes
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Desenvolvimento de políticas

Listas de e-mails de políticas da comunidade dos Registros 
Regionais da Internet
• Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas de 

Recursos do AFRINIC 
• Grupo de Interesse Especial de Políticas do APNIC
• Políticas Públicas do ARIN
• LACNIC Politicas
• Grupo de Trabalho de Políticas de Endereços do RIPE 

Encontros dos Registros Regionais da Internet
• APNIC 52 8 a 16 de setembro de 2021
• LACNIC 36 11 a 15 de outubro de 2021
• ARIN 48 19, 20, 28 de outubro e 4 de novembro de 2021
• RIPE 83 22 a 26 de novembro de 2021 
• AFRINIC 34 a confirmar

O Conselho de Endereços da ASO (AC) gerencia o processo de 
desenvolvimento de políticas globais. No momento, não existem propostas de 
política globais.

https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
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Processo de seleção da Diretoria da ICANN – vaga 9

◉ Fase de indicação
⚪ Dez candidatos atenderam aos critérios de seleção e aos requisitos 

de conflito de interesses. Não há candidatos da região do APNIC 
devido aos requisitos de equilíbrio regional do Estatuto da ICANN. 

◉ Fase de entrevista para oito candidatos

◉ Verificação detalhada da CANN sobre quatro candidatos indicados

◉ Fase de seleção (deliberação) e Fase de seleção (votação)

◉ Candidato selecionado: Alan Barrett

Mais informações

https://aso.icann.org/icann-board/icann-board-elections/2021-icann-board-of-directors-seat-9-elections/
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Organização de Apoio a Nomes 
de Domínio com Código de País (ccNSO)

Bart Boswinkel
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Principais assuntos

• Terceiro (ccPDP3) incluindo um mecanismo de revisão para decisões 
sobre a delegação, a transferência, a revogação e a retirada de domínios 
de primeiro nível com código de país

• Quarto (ccPDP4) (cancelamento de) seleção de cadeias de caracteres de 
domínio de primeiro nível internacionalizadas com código de país

Processo de desenvolvimento de políticas da 
ccNSO em andamento

• Dia técnico
• Reunião dos membros da ccNSO:
o Sessão de governança da ccNSO
o Sessão de perguntas e respostas com membros da Diretoria da ICANN 

associados a ccTLDs
o Sessão de políticas

• Reunião do Conselho da ccNSO

Programação da ccNSO no ICANN71
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Como se preparar

Programação da ccNSO e centro de participação remota:  
Página informativa para todas as suas dúvidas sobre participação remota
https://community.icann.org/x/WIG1CQ
 
Agenda do ICANN71 – Reunião dos membros da ccNSO
https://community.icann.org/x/UYG1CQ
  
Agenda do ICANN71 – Dia técnico
https://community.icann.org/x/a4G1CQ

https://community.icann.org/x/WIG1CQ
https://community.icann.org/x/UYG1CQ
https://community.icann.org/x/a4G1CQ
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Organização de Apoio 
a Nomes Genéricos (GNSO)

Julie Hedlund
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Principais assuntos

• A Equipe da Fase 2A do EPDP tem trabalhado no Relatório Inicial sobre 
dois tópicos: (1) pessoas jurídicas vs. naturais e (2) a viabilidade de 
endereços de e-mail uniformes e anonimizados. A Equipe da Fase 2A do 
EPDP pretende apresentar uma visão geral e solicitar contribuições da 
comunidade sobre o Relatório Inicial no ICANN71.

EPDP sobre a Especificação Temporária para Dados de Registro 
de gTLDs – Fase 2A

• Os resultados finais adotados dos PDPs de Mecanismos de Proteção de 
Direitos em todos os gTLDs e de Procedimentos Subsequentes de Novos 
gTLDs foram enviados para a Diretoria da ICANN. Procedimentos de 
Comentários Públicos foram realizados para apoiar a apreciação pela 
Diretoria.

PDP de Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs e PDP 
de Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os gTLDs

• O Conselho da GNSO iniciou um novo PDP de duas fases sobre a Política 
de Transferência em 18 de fevereiro de 2021. O PDP revisará as políticas 
que regem as transferências de nomes de domínio de um registrador para 
outro, bem como as de um registrante para outro. 

PDP da Política de Transferência
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Principais assuntos

• O Conselho da GNSO iniciou um EPDP sobre Nomes de Domínio 
Internacionalizados e aprovou seu regulamento em 20 de maio de 2021. 
Uma sessão de divulgação será realizada no ICANN71.

EPDP de Nomes de Domínio Internacionalizados

• O Conselho da GNSO se reunirá com a Diretoria da ICANN, a ccNSO e o 
GAC durante o ICANN71.

Sessões bilaterais

• Aberta a observadores.

Reunião do Conselho da GNSO
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Como se preparar

Reunião do Conselho da GNSO: 
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+M
eeting+2021-06-16 

Resumo de Políticas da GNSO: https://go.icann.org/gnsobriefing  

https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+Meeting+2021-06-16
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+Meeting+2021-06-16
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Comitê Consultivo At-Large (ALAC) 
e Comunidade At-Large
Evin Erdogdu Gisella Gruber
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Principais assuntos

• 10 sessões do At-Large divididas em três tópicos: Operações, Divulgação 
e envolvimento e Políticas. 

• At-Large no espaço de trabalho do ICANN71: 
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021%3A+V
irtual+Policy+Forum

Visão geral das sessões

• Sessão de boas-vindas com a apresentação de uma visão geral de todas 
as sessões do At-Large (14 de junho).

• Sessão de encerramento.

Sessões sobre Operações

• Webinários pré-ICANN71: At-Large no ICANN71 – visão geral, divulgação 
e envolvimento.

• Sessões da EURALO: Apresentação breve da ICANN e do At-Large, 
Sessão de políticas da EURALO sobre novos gTLDs: Proteção de nomes 
geográficos na Europa e um evento social da EURALO.

• Reunião conjunta entre AFRALO/AfrICANN.

Sessões sobre Divulgação e envolvimento

https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021%3A+Virtual+Policy+Forum
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021%3A+Virtual+Policy+Forum
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Atividades de políticas

• Cinco declarações do ALAC, conselhos do ALAC sobre os Procedimentos 
Subsequentes de Novos gTLDs

Atividades de políticas desde o ICANN70

• Dois cursos do ICANN Learn
• Adaptação do At-Large ao modelo representativo 3.0 da GNSO

Atualizações de políticas do At-Large

• Respostas regionais a abusos do DNS
• Implicações políticas associadas ao GDPR, ao EPDP e à UE
• Participação de usuários finais nos PDPs da ICANN e a função deles no 

ecossistema da ICANN
• ccTLDs e o interesse público

Sessões sobre Políticas
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Comitê Consultivo para Assuntos 
Governamentais (GAC)

Robert Hoggarth
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Composição 
atual do GAC

• 179 membros de países/territórios
• 38 organizações observadoras
• Aprox. 480 

participantes/delegados
• Aumento do comparecimento e 

participação durante a COVID-19
• Aprox. 85 novos delegados do 

GAC desde o ICANN66
• Seguimento do foco em atividades 

de participação em ambiente 
virtual
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Atuais 
interesses e 
prioridades do 
GAC

• Novos gTLDs
o Procedimentos subsequentes
o Cronograma da próxima rodada

• Implementação do GDPR
o Implementação da Fase 1 do 

EPDP
o Relatório Final da Fase 2 do 

EPDP
o Fase 2A do EPDP
o Precisão dos dados

• Mitigação de abusos do DNS
• Proteções de OGIs

o Conselhos do GAC
o Linha de Trabalho da GNSO

• Operações do GAC
o Implementação da Linha de 

Trabalho 2/ATRT3
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GAC durante 
o ICANN71 

• Dezesseis (16) reuniões e sessões 
de tópicos abertas

• Aprox. 19 horas de programação 
para o público (sem incluir as reuniões 
organizacionais e as atualizações diárias)

• Alguns tópicos das sessões são:
– Procedimentos Subsequentes de 

Novos gTLDs (2)
– Mitigação de abusos do DNS
– Proteções de OGIs
– Serviços de dados de registro e 

proteção de dados
– Reuniões do GAC com a Diretoria da 

ICANN, o ALAC e a GNSO (3)
– Elaboração do Comunicado do GAC 

(quarta/quinta) (aprox. 5)
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Comitê Consultivo do Sistema 
de Servidores-raiz (RSSAC)

Ozan Sahin
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Principais assuntos

• Ferramenta para a coleta de uma perspectiva local da Equipes de Trabalho da 
Comissão do RSS/RSSAC

• Os efeitos e as mitigações de uma Equipes de Trabalho independente da Comissão 
do RSO/RSSAC

• Elaboração de um programa de reconhecimento de membros da Comissão do RSSAC

Trabalho em andamento na Comissão do RSSAC

• Publicação informativa sobre os 11 princípios descritos no RSSAC037 que orienta a 
operação do Sistema de Servidores-raiz público

• Elaboração de um relatório de progresso sobre a implementação das recomendações 
da Revisão Organizacional do RSSAC2

• Implementação das recomendações da Linha de Trabalho 2 do Grupo de Trabalho 
entre Comunidades para o Aprimoramento da Responsabilidade da ICANN 
(CCWG-Responsabilidade)

Trabalho em andamento no RSSAC

• Reunião da Equipe de Trabalho sobre a Ferramenta de Perspectiva Local da 
Comissão do RSSAC, 
Terça-feira, 15 de junho

Reunião no ICANN71



   | 28   | 28

Como se preparar

Para saber mais sobre o Sistema de Servidores-raiz e o RSSAC:
• Visão geral resumida do Sistemas de Servidores-raiz | Gabinete do 

diretor de tecnologia (OCTO) da ICANN: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf 

• Publicações do RSSAC: https://www.icann.org/groups/rssac/documents 
• Perguntas frequentes do RSSAC: 

https://www.icann.org/groups/rssac/faq 

https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac/documents
https://www.icann.org/groups/rssac/faq
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Comitê Consultivo de 
Segurança e Estabilidade (SSAC)

Danielle Rutherford
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• Equipe de Trabalho sobre Segurança em Roteamentos do SSAC
• Equipe de Trabalho sobre o Sistema de Alertas Precoces do Serviço de 

Raiz do SSAC

Equipes de Trabalho atuais

• Dando continuidade ao trabalho proposto no SAC115: Relatório do SSAC 
sobre uma Abordagem Interoperável para Lidar com Abusos no DNS

• Participação em consultas com a comunidade sobre o SAC114: 
Comentários do SSAC sobre a versão preliminar do Relatório Final de 
Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs da GNSO

Principais assuntos

• Workshop de DNSSEC, segunda-feira, 14 de junho de 2021
• Reunião pública do SSAC, quinta-feira, 17 de junho de 2021

Reuniões durante o ICANN71
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Obrigado!

Entre em contato pelo e-mail policy-staff@icann.org
Siga-nos no Twitter:
@ICANN @ccNSO
@ICANN_GNSO @ICANNAtLarge

As gravações e apresentações de slides desta 
sessão estarão disponíveis no site da ICANN 
em:

https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en

https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en
https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en

