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A minha opinião pode afetar a política da ICANN?
Totalmente. A sua opinião, como usuário individual da Internet, tem força na criação de políticas na
ICANN. E a comunidade da ICANN deseja ouvir mais de você.
Na ICANN, você ainda ouvirá muito sobre nosso processo multissetorial ascendente guiado por consenso.
Isso significa que todas as pessoas individuais envolvidas no processo têm uma opinião e podem ser
ouvidas. Cada ponto de vista agregado à comunidade da ICANN torna nossas decisões mais elaboradas.
Um bom exemplo de como a Membresia Geral usa esse processo guiado por consenso, de baixo para
cima, para afetar a política da ICANN pode ser visto no caso da “degustação de nome de domínio”. A
Membresia Geral desempenhou um papel importante em conter uma prática abusiva da Internet.

O que é a ICANN?
A ICANN é uma organização sem fins lucrativos, de benefício público, formada em 1998. Sua equipe
ajuda a organizar os pontos de vistas de voluntários no mundo todo dedicados a manter a Internet
segura, estável e interoperável. A ICANN promove a concorrência e colabora com o desenvolvimento
da política da Internet.
Especificamente, a atuação da ICANN é coordenar o DNS (domain name system — sistema de nomes
de domínios) global da Internet — ou seja, o sistema de endereços exclusivos (na forma de nomes e
números) usado para acessar cada computador na Internet. O DNS é uma parte essencial da infraestrutura
da Internet, sem a qual esta não poderia funcionar. Através da sua coordenação do DNS, a ICANN
desempenha um papel importante na expansão e evolução da Internet.
No entanto, a ICANN não controla o conteúdo da Internet. Ela não pode interromper a disseminação
de spams e nem gerencia o acesso à Internet.

Celebração do aniversário de dez anos do ALAC durante a 44ª reunião da ICANN em Praga, junho de 2012.
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Como a ICANN está organizada?
No âmago da criação de políticas da ICANN está o que é conhecido como "modelo multissetorial".
Esse modelo de governança descentralizado coloca em nível de igualdade segmentos
comerciais, sociedades não comerciais, governo e pessoas físicas. Diferente dos modelos de
governança mais tradicionais, de cima para baixo, em que os governos tomam as decisões de
política, a abordagem multissetorial usada pela ICANN leva em consideração a criação de políticas
guiadas por consenso baseadas na comunidade. A ideia é que a governança da Internet imite a estrutura
da própria internet - sem fronteiras e aberta a todos.
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Embora o Conselho Administrativo da ICANN tenha a autoridade suprema para aprovar ou rejeitar
recomendações de política, organizações de apoio (SOs — Supporting Organizations) são responsáveis
pelo desenvolvimento e criação de recomendações de política para o conselho. Comitês consultivos
(ACs — Advisory Committees) atuam como consultores do conselho da ICANN e, em determinados
casos, podem suscitar questões sobre o desenvolvimento de política. As SOs e os ACs são descritos em
mais detalhes posteriormente neste folheto.
A equipe da ICANN é responsável por executar e implementar as políticas desenvolvidas pela
comunidade da ICANN e adotadas pelo Conselho Administrativo da ICANN.
O Ombudsman da ICANN é uma pessoa independente, imparcial e neutra, contratada pela ICANN, com
jurisdição sobre os problemas e reclamações referentes a decisões e ações tomadas ou não tomadas pela
corporação ou pelo Conselho Administrativo, ou referentes a tratamento injusto dado a um membro
da comunidade por um integrante da equipe, pelo Conselho ou por um grupo constituinte da ICANN.
O Comitê de Indicação é uma equipe de voluntários da comunidade responsável pela seleção dos oitos
membros do Conselho Administrativo da ICANN e de partes do Comitê Consultivo para Membresia Geral,
da Organização de Apoio a Nomes de Códigos de Países e da Organização de Apoio a Nomes Genéricos.
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O que é Membresia Geral?
Dentro do modelo multissetorial normativo, Membresia Geral é a comunidade que representa os
usuários individuais da Internet.

Como a Membresia Geral está organizada?
A Membresia Geral tem uma estrutura em camadas, de baixo para cima.
Na linha de frente, são aproximadamente 150 Estruturas de Membresia Geral (ALSes — At-Large
Structures). Essas organizações locais são membros da Membresia Geral localizadas em todo o mundo.
O objetivo é ter no final, pelo menos, uma ALS em cada país. Normalmente, um usuário individual da
Internet adere à Membresia Geral por ingressar em uma das suas ALSes locais.

Estas são as cinco RALOs:
■■

Organização Africana Regional de Membresia Geral
(AFRALO)
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■

Organização Regional de Membresia Geral da América Latina
e Ilhas do Caribe (LACRALO)
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■

Organização Regional de Membresia Geral da ÁsiaPacífico (APRALO)
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■

Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral
(NARALO)
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

■■

Organização Europeia de Membresia Geral (EURALO)
http://www.atlarge.icann.org/euralo/
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O que é o Comitê Consultivo para Membresia Geral?
O Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC — At-Large Advisory Committee) é o principal centro
organizacional dentro da ICANN para usuários individuais da Internet. A função do ALAC deve ser
considerar e fornecer consultoria sobre as atividades da ICANN, na medida que elas se relacionam aos
interesses dos usuários individuais da Internet. Isso inclui as políticas criadas pelas Organizações de Apoio
da ICANN, além de diversos outros problemas para os quais são apropriados as colaborações e o conselho
da comunidade. O ALAC, que desempenha um papel importante nos mecanismos de prestação de
contas da ICANN, também coordena parte da sensibilização do ALAC para usuários individuais da Internet.
De acordo com os regulamentos da ICANN, os 15 membros do ALAC são formados por dois membros
eleitos por cada Organização Regional de Membresia Geral (totalizando 10 representantes diretamente
indicados) e por cinco membros eleitos pelo Comitê de Indicação. Os cinco membros selecionados pelo
Comitê de Indicação deverão incluir um cidadão de um país em cada uma das cinco regiões geográficas.

Períodos para comentários públicos na ICANN
Um elemento essencial nos processos da ICANN é a oportunidade de fazer comentários públicos sobre
cada parte substancial do trabalho antes que esta seja considerada para aprovação. Esses tópicos podem
ser operacionais (por exemplo, planejamento orçamentário ou estratégico), técnicos (como relatórios
e recomendações de segurança) ou orientados à política (por exemplo, mudanças nos regulamentos).
Os seguintes princípios guiam o processo de comentário público:
■■

Cada item postado para comentário público fica
disponível por, pelo menos, 21 dias.

■■

Se nenhum comentário sólido for recebido durante o período
para comentários, não haverá o período para respostas.

■■

Se comentários forem recebidos, no encerramento do
período para comentários, inicia-se um período para
respostas, com duração mínima de 21 dias.

■■

Durante o período para respostas, os participantes devem
tratar de quaisquer comentários enviados; não devem
ser introduzidas novas postagens referentes ao tópico. Ao
elaborar as respostas, os colaboradores são orientados a
citar o nome de quem fez a postagem original, a data do
comentário e qualquer texto específico que seja pertinente.

Você pode encontrar uma lista de todos os tópicos abertos para comentário público em uma página de
comentário público dedicada (http://www.icann.org/en/news/public-comment). A página inclui links
para anúncios, documentos, locais de comentários e fontes de referência relevantes com descrições
completas e informações de histórico.
Depois do encerramento do período para comentários, a equipe publica um relatório resumido que é
arquivado junto com toda a documentação de comentários públicos e comentários recebidos.

5

Como a consultoria sobre política do ALAC é realizada?
Assim que um novo Comentário Público (PC — Public Comment) for aberto, o ALAC o examinará.
Depois das consultas feitas usando listas de distribuição e teleconferências, o ALAC chegará a um
consenso sobre como determinar se uma declaração sobre o PC é necessária. Em caso afirmativo, a
Equipe de Política da ICANN que dá apoio ao ALAC configurará uma página da web para ele na Página
de Desenvolvimento de Política da Membresia Geral — https://community.icann.org/x/bwFO.

Uma vez configurada a página da web, o ALAC trabalha para identificar uma pessoa responsável
escrevendo um texto preliminar inicial em resposta ao PC. Assim que a pessoa compõe um texto
preliminar, é enviada para Membresia Geral uma Chamada por Comentários de cinco dias solicitando
colaborações para o texto preliminar.
Uma vez encerrada a Chamada por Comentários, as colaborações recebidas são incorporadas ao texto
preliminar por consenso.
O ALAC reterá um voto de ratificação por cinco dias para determinar se o texto preliminar está aprovado.
Em caso de aprovação, a Declaração será enviada para o Conselho Administrativo da ICANN e ao membro
da Equipe da ICANN responsável pelo Comentário Público.
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GRÁFICO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE
CONSULTORIA SOBRE POLÍTICA DO ALAC
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Envio para o Conselho Administrativo e/
ou membro da equipe responsável pelo
Comentário Público

CONSULTORIA/
COLABORAÇÃO
SOBRE
POLÍTICA

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE
POLÍTICA PARA OS QUAIS O ALAC DÁ CONSULTORIA?
Como os Problemas de Política afetam usuários finais?
WHOIS
O que é o WHOIS?
WHOIS — a pronúncia é “who is” ("quem é", em inglês), não é um acrônimo — é um protocolo da Internet
usado para consultar bases de dados a fim de obter informações sobre o registro de um nome de
domínio (ou endereço IP). O protocolo WHOIS foi especificado originalmente na RFC 954, publicada em
1985. A especificação atual está documentada na RFC 3912. Os contratos de gTLD da ICANN necessitam
de registros e registradores para oferecer uma página da web interativa e um serviço WHOIS na porta
43, e disponibilizar acesso público gratuito aos dados sobre os nomes registrados. Normalmente,
esses dados são chamados de “dados do WHOIS” e incluem as datas de criação e expiração do registro
do domínio, servidores de nomes e informações de contato do registrante e dos contatos técnicos e
administrativos designados.
Os serviços WHOIS são usados normalmente para identificar proprietários de domínio para fins
comerciais e identificar as partes que podem corrigir os problemas técnicos associados ao domínio
registrado.

Como o WHOIS afeta usuários finais?
Basicamente, o WHOIS afeta usuários finais de um modo específico: o equilíbrio entre privacidade e
exposição.
Usuários finais que desejam se tornar registrantes devem decidir se a publicação dos seus endereços
de correspondência, números de telefone e endereços de email nos catálogos do WHOIS atende aos
seus melhores interesses. Em especial, o registro dessas informações pode torná-las suscetíveis a serem
usadas por spammers, ladrões de identidade ou outros.
No entanto, também existe a possibilidade de que os usuários finais se beneficiem dessa coleção de
informações. Especificamente, dados do WHOIS precisos podem proteger os usuários finais auxiliando
agentes da lei a investigarem violações como spam e phishing.

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE
REGISTRADORES (RAA)
O que é o RAA?
Uma pessoa física ou jurídica que deseje registrar um nome de domínio em um domínio de primeiro
nível genérico (gTLD) (www.icann.org/en/resources/registries/listing) poderá fazer isso usando um
registrador credenciado da ICANN. Há centenas de registradores credenciados localizados ao redor do
mundo que fornecem suporte nos idiomas locais. Para obter uma lista dos registradores credenciados
da ICANN, veja www.internic.net/regist.html. O relacionamento entre um registrante de nome de domínio
e o registrador credenciado da ICANN é regido por um Contrato de Registração entre as duas partes.
A ICANN publicou o documento Direitos e Responsabilidades do Registrante (Registrant Rights
and Responsibilities) que identifica e resume os direitos existentes no momento no Contrato de
Credenciamento de Registradores (RAA), e dentro das Políticas de Consenso da ICANN e especificações,
à medida que elas são incorporadas no RAA. Este documento publicado é o resultado das colaborações
iniciais de um grupo de trabalho conjunto da GNSO e do Comitê Consultivo para Membresia Geral e das
consultas subsequentes realizadas junto aos registradores. O documento Direitos e Responsabilidades
do Registrante pode ser encontrado aqui: www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rightsresponsibilities.
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Qualquer entidade que deseje oferecer serviços de registro de nomes de domínio sob gTLDs com
acesso direto aos registros de gTLD precisará obter um credenciamento da ICANN. Com esse intuito, a
entidade interessada deve se candidatar ao credenciamento e demonstrar que atende a todos os critérios
técnicos, operacionais e financeiros necessários para se qualificar como uma empresa registradora. O
relacionamento entre a ICANN e cada registrador credenciado é regido por Contratos de Credenciamento
de Registradores (RAA) individuais, que estabelece as obrigações de ambas as partes. Os contatos
podem ser encontrados aqui: www.icann.org/en/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-en.htm.

Como o RAA afeta usuários finais?
Em termos gerais, as políticas criadas pela ICANN são incorporadas pelas diversas organizações que
compõem o DNS: os Registros e os Registradores. O contrato com esses grupos afeta sua conduta
comercial com os usuários finais. Desse modo, o contrato RAA é essencialmente importante para os
usuários finais.
Além disso, o RAA é a principal ferramenta pela qual a ICAAN impõe suas regras e regulamentos aos
Registros e Registradores. Se os usuários finais acreditam que os Registros e os Registradores estão
violando alguma obrigação contratual, o RAA os ajuda a se protegerem já que os usuários finais podem
entrar em contato com o Departamento de Cumprimento Contratual da ICANN e fazer uma reclamação.

NOMES DE DOMÍNIOS INTERNACIONALIZADOS
(IDNS)
O que são IDNs?
Os IDNs são nomes de domínios que incluem os caracteres usados na representação local dos idiomas
que não são escritos com as 26 letras (“a-z”) do alfabeto latino básico. Um IDN pode conter letras latinas
com marcas diacríticas, como exigidas por muitos idiomas europeus, ou ser composto por caracteres
de scripts não latinos, como o árabe ou o chinês. Muitos idiomas também usam outros tipos de dígitos
além dos europeus (“0-9”). O alfabeto latino básico e os dígitos árabes e europeus são denominados,
para os fins de nomes de domínios, “caracteres ASCII” (ASCII = American Standard Code for Information
Interchange). Esses também estão incluídos nos “caracteres Unicode”, de âmbito maior, que fornecem
a base para os IDNs.
A “regra de nome de host” requer que todos os nomes de domínios do tipo considerado aqui estejam
armazenados no DNS usando apenas os caracteres ASCII listados acima, com a inclusão adicional de
hífen “-”. O formato Unicode de um IDN requer codificação especial antes de ser inserido no DNS.
A terminologia a seguir é usada ao distinguir entre esses formatos:
Um nome de domínio é composto por uma série de “rótulos” (separados por “pontos”). O formato
ASCII de um rótulo IDN é denominado “rótulo A”. Todas as operações definidas no protocolo DNS usam
exclusivamente rótulos A. O formato Unicode, que um usuário espera que seja exibido, é denominado
“rótulo U”. A diferença pode ser ilustrada com a palavra “teste” em hindi –
– que aparece
aqui da forma como seria mostrada em um rótulo U (na codificação de script devanagari). É aplicado
um formato especial de “codificação compatível com ASCII” (com a sigla ACE) para gerar o rótulo A
correspondente: xn–11b5bs1di.
Um nome de domínio que inclui apenas letras, dígitos e hifens ASCII é denominado “rótulo LDH”. Embora
as definições de rótulos A e rótulos LDH se sobreponham, um nome composto exclusivamente por
rótulos LDH, por exemplo, ”icann.org”, não é um IDN.
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Como os IDNs afetam usuários finais?
Os IDNs podem ter três efeitos possíveis sobre os usuários finais: uma experiência mais proveitosa para
o usuário final, a segmentação da Internet e fraude.
Para usuários finais cuja experiência na Internet se baseia em um script de alfabeto não latino, os efeitos
gerais serão extremamente benéficos, se não forem essenciais. Isso significará, no mínimo, acesso a
páginas da web e informações anteriormente inacessíveis. Essa capacidade, por si só, é importante já
que milhões de usuários da Internet que, anteriormente, pelejavam para navegar pela Internet usando
scripts e idiomas não nativos, ou que simplesmente não conseguiam navegar, agora poderão fazê-lo.
Com respeito à segmentação da Internet, a introdução de IDNs pode causar uma diminuição da falta
de usabilidade dos usuários finais sem acesso a conjuntos de caracteres específicos. Por exemplo,
se grupos de usuários finais tiverem apenas teclados latinos, será muito mais difícil para eles, se não
impossível, visitar sites com um nome de domínio em codificação de script árabe, devanagari ou chinês.
Também há uma possibilidade de aumento nas fraudes. Especificamente, há o problema de
determinados caracteres não ASCII com alfabetos latinos serem usados para phishing de informações
pessoais. Por exemplo, um registrante mal-intencionado que registra um endereço similar a um site
popular, mas substitui um “a” no endereço por “ä”. Em casos como esse, os usuários finais podem ser
enganados a fornecer suas informações pessoais para o site de phishing.

PLANO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL DA ICANN
Qual é o plano estratégico e operacional da ICANN?
A ICANN gera um Plano Estratégico de três anos (revisado e atualizado anualmente), junto com uma
estrutura para o rascunho do Plano Operacional e Orçamento e um Plano Operacional anual.
O processo de planejamento da ICANN é contínuo e leva em consideração uma sobreposição de seus
três componentes:
• Plano Estratégico, desenvolvido com a colaboração da comunidade, normalmente entre julho e
fevereiro;
• Estrutura do Plano Operacional e Orçamento que inicia em dezembro com a definição de objetivos
e colaboração da comunidade;
• Rascunho do Plano Operacional e Orçamento publicado até 17 de maio de cada ano para revisão
final da comunidade.
O Plano Estratégico 2012-2015 aprovado este ano — adotado pelo Conselho Administrativo da ICANN
durante a reunião extraordinária do Conselho Administrativo realizada em Amsterdã, em 6 de maio
de 2012.
O Plano Estratégico contribui para o Plano Operacional e Orçamento e ajuda a definir os objetivos e
prioridades anuais da ICANN.

Como o Plano Estratégico e Operacional da ICANN afeta usuários finais?
O Plano Estratégico e Operacional da ICANN é essencial para usuários finais, pois é um componente
vital de sustentação do modelo multissetorial.
Ele trabalha em prol da sustentabilidade da ICANN, a organização e, em oposição à ICANN, a entidade. A
ICANN, como vanguarda do sistema multissetorial, não deve ser apenas uma organização autossuficiente,
mas também uma organização em desenvolvimento. A colaboração da comunidade, incluindo os
usuários finais, é o que permitirá que a ICANN continue a crescer desse modo.
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NOVOS GTLDS
O que são os Novos gTLDs?
A ICANN estabeleceu como missão assegurar uma Internet global unificada. Uma das principais
responsabilidades é introduzir e promover a concorrência no registro de nomes de domínio, ao mesmo
tempo que garante a segurança e estabilidade do sistema de nomes de domínios (DNS).
Em 2005, a Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO — Generic Names Supporting Organization)
da ICANN iniciou um processo de desenvolvimento de política para considerar a introdução de novos
gTLDs, com base nos resultados das rodadas experimentais conduzidas em 2000 e 2003. A GNSO é o
principal grupo de criação de política para domínios de primeiro nível genéricos e encoraja a participação
global na gestão técnica da Internet.
O processo de desenvolvimento de política de dois anos incluiu consultas exaustivas e detalhadas com
vários grupos constituintes da comunidade global da Internet da ICANN, incluindo governos, sociedade
civil, grupos de interesse de propriedade intelectual e empresariais, e tecnologistas.
In 2008, o Conselho Administrativo da ICANN adotou recomendações específicas da política da GNSO
para implementação de novos gTLDs, com determinados critérios de alocação e condições contratuais.
Depois da aprovação da política, a ICANN empreendeu um processo de implementação aberto, inclusivo
e transparente para tratar das preocupações dos grupos de interesses, por exemplo, a proteção de
propriedade intelectual e interesses da comunidade, proteção ao consumidor e estabilidade do DNS.
Esse trabalho incluiu consultas, análise e colaboração públicas sobre diversas versões preliminares do
Guia do Candidato.
Em junho de 2011, o Conselho Administrativo da ICANN aprovou o Guia e autorizou o lançamento do
Programa para Novos gTLDs. Os objetivos do programa incluem aprimoramento da concorrência e
das opções do consumidor, e a ativação dos benefícios de inovação por meio da introdução de novos
gTLDs, incluindo novos domínios de primeiro nível ASCII e IDN (nome de domínio internacionalizado).

Como os novos gTLDs afetam usuários finais?
Como o Programa para Novos gTLDs ainda está engatinhando, ninguém tem certeza sobre quais serão
os verdadeiros efeitos sobre os usuários finais ou se haverá, de fato, quaisquer efeitos. No entanto, há
três efeitos possíveis nos usuários finais que devem ser considerados: confusão, confiança e problemas
técnicos.
Primeiramente, há o problema da confusão. Talvez os usuários finais tenham de aprender os novos
nomes dos sites e serviços que já utilizam. Os usuários finais talvez tenham de aprender que “.com” não
será mais a primeira opção de endereço de site na web.
Em segundo lugar, há o problema da confiança. Dependendo de como são usados alguns novos nomes
de gTLD, é possível que alguns domínios adquiram o status de confiabilidade, ao passo que outros
fiquem com a reputação de não confiáveis. Os usuários finais talvez acabem conduzindo negócios com
os quais sejam percebidos como “gTLD não confiável”.
Em terceiro lugar, há a questão dos problemas técnicos. Esses podem variar desde pequenos incômodos
(por exemplo, o funcionamento indevido da barra de ferramentas de pesquisa de um navegador da
web) até problemas bem maiores (como o conflito entre certificados emitidos para um Novo gTLD por
uma Autoridade de Certificação e outro site que já use o gTLD internamente).
Todavia, não se deve presumir que os novos gTLDs sempre terão efeitos negativos sobre os usuários
finais. Novos gTLDs conduzirão à disponibilização de mais “produtos” e estes, por sua vez, proporcionarão
maiores opções aos usuários. Ademais, assim que a confiabilidade de determinados gTLDs for
estabelecida, os usuários finais poderão ter mais confiança ao conduzirem transações, navegarem
pela web ou buscarem informações. Por exemplo, se os usuários finais souberem que apenas bancos
verificados podem se registrar como .bank, terão uma experiência mais proveitosa e segura ao usar
esse gTLD.
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INTERESSE PÚBLICO
O que é o Interesse Público?
De acordo com os estatutos da entidade, a ICANN deve operar “em benefício da comunidade da
Internet como um todo”. A ICANN está comprometida com um processo de desenvolvimento de política
multissetorial, de baixo para cima, conduzido pelo setor privado. Ademais, os resultados dos processos
de normatização devem refletir o Interesse Público, além de atender com flexibilidade às necessidades
de mudança da Internet e dos usuários da Internet.
Como parte dos seus principais valores, a ICANN está comprometida em buscar e dar suporte à
participação inteligente, extensa, refletindo a diversidade funcional, geográfica e cultural da Internet
em todos os níveis de desenvolvimento de política e tomada de decisão.
O compromisso publicado da ICANN é que ela e seus grupos constituintes operarão, na máxima
extensão possível, de modo transparente e aberto, consistente com os procedimentos designados
para assegurar lealdade.
Adicionalmente, para assegurar que os resultados das suas decisões reflitam o interesse publico e
estejam subordinados a todos os grupos de interesse, a ICANN está comprometida em manter e
melhorar mecanismos sólidos de colaboração pública, prestação de contas e transparência para garantir
que os resultados da sua decisão serão reflexos do Interesse Público e estarão subordinados a todos
os grupos de interesses.

Como o Interesse Público afeta usuários finais?
O ALAC, como guardião da experiência do usuário final e na ausência de direitos adquiridos, defende
os melhores interesses dos usuários finais.

DICAS RÁPIDAS/FERRAMENTAS DE ENVOLVIMENTO
FAQs (perguntas frequentes)
■ É preciso ser uma ALS para participar de uma teleconferência da RALO? Não!
• Teleconferências da Organização Africana Regional de Membresia Geral (AFRALO — African Regional
At-Large Organization): https://community.icann.org/x/JgUt
• Teleconferências da Organização Regional de Membresia Geral Asiática, Australiana e das Ilhas
do Pacífico (APRALO — Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large Organization):
https://community.icann.org/x/rogi
• Teleconferências da Organização Europeia de Membresia Geral (EURALO — European At-Large
Organization): https://community.icann.org/x/Pooi
• Teleconferência da Organização Regional de Membresia Geral da América Latina e Ilhas do
Caribe (LACRALO — Latin American and Caribbean Islands Regional At-Large Organization):
https://community.icann.org/x/mIwi
• Teleconferências da Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral (NARALO —
North American Regional At-Large Organization):
https://community.icann.org/x/6o0i
■ É necessário ser membro do ALAC para participar de uma teleconferência do ALAC? Não!
• Teleconferências do ALAC: https://community.icann.org/x/_pQi
■ É necessário ser um Representante da ALS para participar de um Grupo de Trabalho ou contribuir
de outros modos? Não!
• Teleconferências do ALAC: https://community.icann.org/x/_pQi
Guias
• Beginner’s Guide to Participating in At-Large” (Guia do iniciante para participação na Membresia
Geral) http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-at-largebeginners-guide-06mar12-en
• Beginner’s Guide to Participating in ICANN” (Guia do iniciante para participação na ICANN) http://www.
icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en
• At Large Wiki Training Guides (Guias de treinamento no wiki da Membresia Geral) https://community.
icann.org/x/v4Cv
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Folhetos
• Membresia Geral https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Brochure+Workspace
• Organização Africana Regional de Membresia Geral (AFRALO)
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
• Organização Regional de Membresia Geral Asiática, Australiana e das Ilhas do Pacífico (APRALO)
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
• Organização Europeia de Membresia Geral (EURALO)
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
• Organização Regional de Membresia Geral da América Latina e Ilhas do Caribe (LACRALO)
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
• Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral (NARALO)
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure
Estruturas de Membresia Geral
• Como posso me envolver? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.
htm
• Quais grupos podem se tornar ALSes? http://www.atlarge.icann.org/framework.htm
• Por que tornar-se uma ALS? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.
htm
• Junte-se a nós! http://www.atlarge.icann.org/joinus
• Kit do Iniciante da ALS https://community.icann.org/display/atlarge/ALS+Starter+Kits
Mídia
• Podcast sobre “O que é o ALAC e a Membresia Geral” pelo Presidente do ALAC, Olivier CrépinLeblond https://www.icann.org/en/about/learning/podcasts/icann-start-10mar11-en
• PowerPoint sobre “O Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC) e a Comunidade de
Membresia Geral ” pelo Presidente do ALAC, Olivier Crépin-Leblond https://community.icann.org/
download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationD
ate=1370904530344
• PowerPoint sobre “Membresia Geral e o Comitê Consultivo para Membresia Geral 101” pelo
membro do Conselho Administrativo da ICANN, Sébastien Bachollet https://community.icann.org/
download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx?version=1&modificationD
ate=1328054399000
Mídia Social
• Facebook http://www.facebook.com/icann.atlarge
• Twitter http://twitter.com/ICANN_AtLarge
• YouTube http://www.youtube.com/user/AtLargeStaff/videos
•m
 yicann.org
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■■

Consulte os tópicos de discussão atuais na página Comentários Públicos e faça uma declaração em
http://www.icann.org/en/news/public-comment

■■

Verifique e participe dos wikis da comunidade em https://community.icann.org/dashboard.action

■■

Leia o boletim informativo mensal sobre Atualização de Política em http://www.icann.org/en/resources/
policy/update

■■

Assine os boletins informativos em http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup e os feeds de
notícias em http://www.icann.org/en/news/rss

■■

Visite o local de reunião da ICANN para obter informações sobre as reuniões passadas ou futuras http://meetings.
icann.org/

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ EM ICANN.ORG E EM
MYICANN.ORG
4
2
3
1
6
7

8
Recursos:
1#As últimas informações assim que são
disponibilizadas: A atividade mais recente
do Conselho Administrativo e os tópicos
mais recentes abertos para Comentário
Público agora aparecem na página inicial.
2#Grupos — Todos os visitantes podem agora
seguir diretamente da página inicial da ICANN
para a página de qualquer Organização de
5
Apoio ou Comitê Consultivo.
3#Comentário Público: Qualquer pessoa pode fazer um Comentário Público sobre qualquer problema ativo que esteja
sendo considerado pela comunidade ou organização.
4#Barra de conteúdo em vários idiomas: Escolha um idioma e veja imediatamente uma lista de todos os materiais
disponíveis nesse idioma, iniciando com os mais recentes.
5#Auxiliar para Acrônimos no Rodapé: Digite um acrônimo e obtenha a respectiva definição.
6#Auxiliar para Acrônimos em Linha: As definições dos acrônimos aparecem quando você passa o mouse sobre os
termos sublinhados nas partes HTML do site.
7#Planet ICANN: Leia todos os feeds RSS e Twitter na ICANN em um só lugar.
8#Wiki da comunidade: Páginas da web criadas para fins específicos, como Grupos de Trabalho, que permitem que
todos os membros da comunidade editem conteúdo de um modo fácil e colaborativo.
MyICANN.ORG

Lançado em outubro de 2012, o MyICANN é um
portal de informações que oferece entrega pessoal de
informações tópicas e oportunas de toda a comunidade
da ICANN.
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GLOSSÁRIO/LISTA DE ACRÔNIMOS
A
ALAC

Comitê Consultivo para Membresia Geral (At-Large Advisory
Committee)
O principal centro organizacional para a expressão e preocupações do usuário
individual da Internet nos processos da ICANN. Os usuários globais são representados
por pequenos grupos de autoformação denominados Estruturas de Membresia Geral
(ALSes) que compõem Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs).

ASO

ATRT

Organização de Apoio a Endereços (Address Supporting Organization)
Representa os Registros Regionais da Internet (RIRs — Regional Internet Registries)
— empresas que supervisionam a alocação de recursos numéricos da Internet em
regiões geográficas específicas. Apenas representantes dos RIRs podem participar.

Equipe para Análise da Prestação de Contas e Transparência
(Accountability and Transparency Review Team)
Uma equipe de representantes da comunidade responsável pela análise da ICANN
no que se refere à prestação de contas, transparência e empenho em perseguir os
interesses dos usuários globais da Internet.

B
BCUC

Grupo Constituinte de Usuários Comerciais e Empresariais (Business
and Commercial Users Constituency)
Um dos grupos constituintes da Organização de Apoio a Nomes Genéricos e a voz de
usuários comerciais e empresarias dentro do processo da ICANN.

C
CCNSO

Organização de Apoio a Nomes com Códigos de Países (Country Code
Names Supporting Organization)
Representa os gerentes dos domínios de primeiro nível de códigos de países (ccTLDs
— country code top-level domains), por exemplo, .uk do Reino Unido ou .de da
Alemanha. É preciso ser gerente de ccTLD para participar.

D
DNS

DNSSEC
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Sistema de Nomes de Domínio (Domain Name System)
Um sistema que permite que usuários da Internet digite nomes, como www.icann.
org e sejam direcionados para um endereço IP exclusivo em linguagem de máquina,
por exemplo, 192.0.34.163.

Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínios (Domain
Name System Security Extensions)
As DNSSEC introduzem segurança no nível da infraestrutura por meio de uma hierarquia de
assinaturas criptográficas conectadas aos registros de DNS. Os usuários têm certeza de que a
origem dos dados são verificáveis, a origem é declarada e o mapeamento do nome ao endereço
IP é preciso. Servidores de nomes compatíveis com DNSSEC também fornecem negação de
existência, ou seja, informam um usuário que determinado nome não existe. Há duas estratégias
dominantes: (1) um processo que operadores de zona podem iniciar com a assinatura digital de
suas próprias zonas empregando pares de chaves pública-privada e (2) uma cadeia de confiança
entre pai e filho que permite que o sistema finalmente se torne confiável.

G
GAC

Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (Governmental
Advisory Committee)
Representa governos e organizações governamentais. É preciso ser um
representante formalmente reconhecido de um governo ou organização
internacional para se tornar um membro.

GNSO

Organização de Apoio a Nomes Genéricos (Generic Names
Supporting Organization)
A Organização de Apoio a Nomes Genéricos é o principal grupo de criação
de política para domínios de primeiro nível genéricos e é composta por sete
subgrupos:
• Usuários Comerciais e Empresariais
• Usuários Não Comerciais
• Registros de gTLD
• Registradores
• Propriedade Intelectual
• Provedores de Serviços e Conectividade na Internet
• Grupo Constituinte para Preocupações Operacionais de Entidades sem Fins
Lucrativos

GTLD

Domínio de primeiro nível genérico (Generic Top-Level Domain)
Uma extensão de nome de domínio da Internet de duas letras ou mais, por
exemplo, .COM, .NET e .ASIA.

I
IANA

Autoridade para Atribuição de Números na Internet (Internet
Assigned Numbers Authority)
A autoridade responsável pela alocação e manutenção dos sistemas de códigos
e numeração exclusivos usados nos padrões técnicos (“protocolos”) que dirigem
o Sistema de Nomes de Domínios. Por mais de uma década, a ICANN executou as
funções da IANA.

IDN

Nomes de Domínio Internacionalizados (Internationalized Domain
Names)
Inclui os caracteres usados na representação local dos idiomas que não são escritos
com as 26 letras do alfabeto latino básico.

IPC

Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual (Intellectual Property
Constituency)
Um dos quatro grupos constituintes da Organização de Apoio a Nomes Genéricos.
Representa os pontos de vista e interesses de detentores de propriedade intelectual
no mundo todo com ênfase especial em marca registrada, direito autoral e direitos
de propriedade intelectual relacionados e seu efeito e interação com o Sistema de
Nomes de Domínios.

IPV4

Protocolo da Internet versão 4 (Internet Protocol version 4)

IPV6

Protocolo da Internet versão 6 (Internet Protocol version 6)

Desenvolvido no início dos anos 1980. Tinha a capacidade de um pouco mais de
quatro bilhões de endereços IP, que foram totalmente alocados aos provedores de
serviço e usuários da Internet. Um endereço IPv4 se parece com este: 192.0.2.53.

tem um espaço de endereço de 128 bits, o que significa 340 undecilhões de
endereços. Um endereço IPv6 se parece com este: 2001:0db8::53. Quando há dois
sinais de dois-pontos juntos, todos os segmentos entre eles contêm apenas zeros.
Assim, sem os dois-pontos duplos, o endereço de exemplo seria expandido para 200
1:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0053.
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I
IRTP

Política para Transferências entre Registradores (Inter-Registrar
Transfer Policy)
A IRTP é uma política de consenso da GNSO adotada em 2004 com o objetivo
de fornecer aos solicitantes de registro um modo transparente e previsível para
transferir cadastros de nomes de domínios entre registradores.

ISPCP

Grupo Constituinte de Provedores de Serviços e Conectividade na
Internet (Internet Service Providers Constituency)
Um grupo constituinte da Organização de Apoio a Nomes Genéricos responsável
por aconselhar o Conselho Administrativo da ICANN sobre problemas de políticas
relativos ao gerenciamento do Sistema de Nomes de Domínios.

N
NCSG

Grupo de Interesses Não Comerciais (Non-commercial Stakeholders
Group)
A sede da sociedade civil na Organização de Apoio a Nomes Genéricos da
ICANN, criada como um dos quatro Grupos de Interesses na GNSO e aprovado
pelo Conselho Administrativo da ICANN em 2008. A associação está aberta a
organizações não comerciais e pessoas envolvidas em educação, direitos digitais,
rede de comunidades, defesa de política pública e diversas outras áreas.

NCUC

Grupo Constituinte de Usuários Não Comerciais (Non-commercial
Users Constituency)
Um grupo constituinte dentro do Grupo de Interesses Não Comerciais da GNSO que
representa os pontos de vistas de pessoas não comerciais e organizações sem fins
lucrativos.

NGPC

Comitê do Programa para Novos gTLDs (New gTLD Program
Committee)
Um comitê do Conselho Administrativo da ICANN responsável pela tomada de
decisões estratégicas e financeiras relativas ao Programa para Novos gTLDs. Tem
todos os poderes do Conselho Administrativo da ICANN.

NPOC

Grupo Constituinte para Preocupações Operacionais de Entidades
sem Fins Lucrativos (Not-for-profit Operational Concerns
Constituency)
Um grupo constituinte dentro do Grupo de Interesses Não Comerciais da
Organização de Apoio a Nomes Genéricos que representa organizações sem fins
lucrativos que têm preocupações operacionais relacionadas à entrega do serviço.

P
PDP

17

Processo Normativo (Policy Development Process)
Um conjunto de etapas formais, como definido no regulamento da ICANN, para
guiar a iniciação, as análises interna e externa, a sincronização e a aprovação
das políticas necessárias para coordenação do sistema global de identificadores
exclusivos da Internet.

R
RA

RAA

Contrato de Registro (RA – Registry Agreement)
O contrato entre a ICANN e seus registros.

Contrato de Credenciamento de Registradores (RAA — Registrar
Accreditation Agreement)
O contrato entre a ICANN e seus registradores credenciados. Descreve as
obrigações de ambas as partes.

RrSG

RSSAC

Grupo de Interesses de Registradores (Registrar Stakeholder Group)
Representa os registradores de nomes de domínios. Os registradores são
organizações que verificam a disponibilidade e reservam nomes de domínio em
favor de um registrante.

Comitê Consultivo para o Sistema de Servidores-Raiz (Root Server
System Advisory Committee)
Representa organizações responsáveis pela operação de 13 servidores de nomesraiz ao redor do mundo e outros preocupados com a operação técnica estável do
sistema de servidor-raiz autorizado.

RySG

Grupo de Interesses de Registros (Registries Stakeholder Group)
Representa os interesses dos registros atualmente com contratos firmados com
a ICANN, na Organização de Apoio a Nomes Genéricos. Um registro é a base de
dados principal, autorizada, de todos os nomes de domínios registrados em cada
domínio de primeiro nível.

S
SSAC

Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (Security and
Stability Advisory Committee)
Presta consultoria à comunidade e ao Grupo Administrativo da ICANN sobre
assuntos relativos à segurança e à integridade dos sistemas de alocação de nomes
e endereços da Internet. O único meio de adesão é por convite.

U
UDRP

Política Uniforme para Resolução de Disputas (Uniform Dispute
Resolution Policy)
Um conjunto de políticas e procedimentos acordados que define como resolver
disputas de registro de nomes de domínios, por exemplo, abusos em registro que
danificam nomes comerciais ou marcas registradas, com quaisquer registradores
credenciados da ICANN.

W
WHOIS

WHOIS a pronúncia é “who is” ("quem é", em inglês), não é um acrônimo —

Protocolo da Internet usado para consultar bases de dados a fim de obter
informações sobre o registro de um nome de domínio ou endereço IP. Os contratos
de gTLD da ICANN necessitam de registros e registradores para oferecer uma
página da web interativa e um serviço WHOIS na porta 43, e disponibilizar acesso
público gratuito aos dados sobre os nomes registrados. Os dados incluem as datas
de criação e expiração do registro do domínio, servidores de nomes e informações
de contato do registrante e dos contatos técnicos e administrativos designados.
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UM MUNDO. UMA INTERNET.
Sobre a ICANN
A missão da ICANN é assegurar uma Internet global estável e unificada.
Para acessar outra pessoa na Internet, você deve digitar um endereço no computador — um nome ou um número. Esse
endereço precisa ser exclusivo, para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN coordena esses
identificadores exclusivos em todo o mundo. Sem essa coordenação, nós não teríamos uma Internet global.
A ICANN foi fundada em 1998. É uma corporação sem fins lucrativos, de benefício público, com participantes em todo mundo
dedicados a manter a Internet segura, estável e interoperável. Ela promove a concorrência e desenvolve política sobre os
identificadores exclusivos da Internet.
A ICANN não controla o conteúdo da Internet. Ela não pode combater spam e não lida com acesso à Internet. Mas, como
coordenadora do sistema de nomes da Internet, ela tem um efeito importante na expansão e evolução da rede. Para obter
mais informações, visite www.icann.org.

Escritórios
Istambul

Regus Selenium Plaza, Hakki Yeten Cad.

Selenium Plaza No:10/C K:5&6, 34349
Fulya, Besiktas, Istambul

Turquia

T +90 212 381 8727 F + 90 212 381 8731

Los Angeles

12025 Waterfront Drive Suite 300

Los Angeles, CA, 90094

EUA

T +1.310.301 5800

Cingapura

Ocean Financial Centre

10 Collyer Quay, Level 37-06/10,
Cingapura 049315

Cingapura

T +65 6808 6666

F +1 310 823 8649

Centros de Engajamento
Email queries.beijingec@icann.org

China

T + 86 10 6535 0376

Bruxelas

6 Rond Point Schuman, BT. 1

B-1040, Bruxelas

Bélgica

T +32 2.234 7870

F +32 2 234 7848

Montevidéu

La Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe

Rambla República de México 6125,
Montevidéu 11400

Uruguai

T + 598 2604 2222
ext 5701

F + 598 2604 2222
ext 4112

Washington

801 17th Street NW, Suite 400

Washington, DC 20006

EUA

T +1.202.570 7240

F +1 202 789 0104

www.icann.org
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