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INTROduÇÃO
BEM-VINDO À MEMBRESIA GERAL, A COMUNIDADE DE USUÁRIOS INDIVIDUAIS DA INTERNET DA 

CORPORAÇÃO DA INTERNET PARA ATRIBUIÇÃO DE NOMES E NÚMEROS (ICANN). ESTE GUIA DO 

INICIANTE SE DESTINA A FORNECER AS FERRAMENTAS E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SER UM 

PARTICIPANTE EFICAZ DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE BAIXO PARA CIMA DA MEMBRESIA 

GERAL E DA ICANN.
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MINhA OPINIÃO POdE AfETAR A 
POLÍTICA dA ICANN?
Com certeza. Você, como um usuário individual da Internet, tem voz ativa na criação 

de políticas na ICANN. E a comunidade da ICANN deseja saber mais sobre você. 

Na ICANN, você irá ouvir falar muito sobre nosso processo multissetorial, de baixo 

para cima, guiado por consenso. Isto significa que cada pessoa envolvida no processo 

tem voz ativa e pode ser ouvida. Cada ponto de vista adicionado à comunidade da 

ICANN torna nossas decisões mais ricas. 

Um bom exemplo de como a Membresia Geral tem usado esse processo, de baixo para 

cima, guiado por consenso, para afetar a política da ICANN pode ser visto no caso da 

“domain name tasting”. A Membresia Geral desempenhou um papel importante para 

conter uma prática abusiva na Internet.

Estudo de Caso:  
Abusos relacionados ao domain name tasting sofridos pela comunidade 

de Membresia Geral
Os membros da Comunidade de Membresia Geral foram essenciais para acabar com a prática 

abusiva do domain name tasting através da defesa de uma revisão formal da questão pela 
Organização de apoio a nomes genéricos (GNSO) da ICANN.

Domain tasting ocorre quando uma entidade registra um nome de domínio e, em seguida, 
faz testes para ver se o nome tem tráfego suficiente para proporcionar mais renda do que 

a taxa de inscrição anual (geralmente através da publicidade chamada pay per click). Se 
o nome é rentável, ele é mantido. Se não, o titular do registro devolve o domínio, sem 
nenhum custo durante o que é chamado de “Limitação do período de carência" ou 
AGP. O AGP diz que, se você registrou um domínio por engano, você pode devolver o 

domínio em cinco dias e não terá de pagar nada.

Registrantes sem escrúpulos registraram nomes de domínio 
aos milhões, os utilizaram por alguns dias, depois os 
devolveram e registraram mais alguns milhões. Eles 
poderiam fazer a publicidade pay per click lucrar com 
seus domínios, à custa dos registros.

Vendo o potencial de abuso dessa prática, um 
grupo de membros individuais de Membresia 
Geral trabalhou para obter o apoio do Comité 
Consultivo para Membresia Geral (ALAC), 
o corpo de liderança da comunidade, em 
oposição ao domain tasting. Em maio de 
2007, o ALAC solicitou uma revisão formal 
da prática pelo Conselho GNSO, o órgão da 
ICANN que supervisiona o desenvolvimento 
de políticas em domínios de primeiro nível 
genéricos (gTLDs). 
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Por que utilizar a Limitação do Período de Carência foi um problema?
Para registrantes: Um nome de domínio que você queria registrar pode aparecer como já registrado, 
mas na verdade não foi. Para registros: Incorreram em milhões de custos extras não reembolsáveis por 
mês. Para usuários individuais da internet: Indivíduos responsáveis pelo domain tasting podiam se 
mover muito mais rápido do que as autoridades conseguiam acompanhar, então eles encheram os 
sites com malwares; os usaram em campanhas de spam; e se fizeram passar por marcas nacionais. Para 
toda a Internet: O domain tasting adicionou complexidade, rotatividade, confusão, volatilidade – tudo 
contribuindo para a instabilidade. 

Um grupo de averiguação investigou o assunto exaustivamente sob direção do Conselho GNSO, com 
mais de 200 pessoas contribuindo para a pesquisa. O grupo verificou que o domain tasting era uma 
ameaça crescente real, e que o abuso da limitação do período de carência foi a causa material. O resultado 
foi que o Conselho GNSO apresentou uma série de recomendações ao conselho da ICANN, que criou 
uma nova política em relação ao domain tasting em junho de 2008.

A nova política modificou o AGP para que a pessoa só pudesse obter o reembolso de 10 por cento dos 
domínios registrados por ela em um mês ou 50 nomes de domínio no total, o que fosse mais favorável. 
Esta nova política foi obrigatória para registradores e registros credenciados pela ICANN. 

Quando o domain tasting foi medido novamente em abril de 2009, ele tinha diminuído em 99,7 por 
cento. A comunidade da ICANN preservou o AGP para clientes legítimos que precisavam dele, encerrando 
o incentivo financeiro para seu abuso. Começando com apenas algumas vozes na Membresia Geral, a 
comunidade eliminou com sucesso o domain tasting.

O quE é A ICANN?
A ICANN é uma instituição sem fins lucrativos formada em 1998. Sua equipe de funcionários ajuda a organizar as 
vozes de voluntários em todo o mundo dedicados a manter a Internet segura, estável e interoperável. A ICANN 
promove a concorrência e ajuda a desenvolver a política da Internet.

Especificamente, o que a ICANN faz é coordenar o DNS global da Internet (sistema de nomes de domínio) - isto é, 
o sistema de endereços únicos (na forma de nomes e números) utilizado para chegar a todos os computadores 
na Internet. O DNS é parte vital da infraestrutura da Internet, sem o qual a Internet não poderia funcionar. Através 
da coordenação do DNS, a ICANN desempenha um papel importante na expansão e evolução da rede.

A ICANN não controla o conteúdo da Internet. A organização não pode combater o spam e não lida 
com acesso à Internet. 

Modelo multissetorial da ICANN
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, governo e cidadãos. Diferente 
dos modelos de governança mais tradicionais, de cima para baixo, nos quais os governos tomam decisões sobre 
políticas, a abordagem multissetorial usada pela ICANN leva em consideração a criação comunitária de políticas 
de baixo para cima, guiadas pelo consenso. A ideia é que a governança da Internet deve imitar a estrutura da 
própria internet - sem fronteiras e aberta para todos. 

Dentro da ICANN, este modelo enfatiza as vozes de uma ampla gama de comunidades interessadas. Estas 
comunidades incluem (entre outras):

■■ A Organização de Apoio a Endereços (ASO), representando registros regionais de Internet; 

■■ A Organização de Apoio a Nomes de Códigos de País (ccNSO), representando registros de Domínio de Primeiro Nível de Códigos de país 
(ccTLD);

■■ A Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO), representando registros de Domínio de Primeiro Nível Genéricos (gTLD), registradores de 
gTLD, sociedades de propriedade intelectual, provedores de serviço de Internet (ISPs), sociedades comerciais e não comerciais;

■■ A ALAC é o principal centro organizacional para a opinião e preocupações do usuário individual da Internet nos processos da ICANN; e

■■ O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC), representando governos nacionais.

O modelo multissetorial da ICANN assegura que todos que usam a Internet podem opinar sobre a sua governança. 
Como mostrado acima, há um grande número de partes interessadas, incluindo os governos, registros, 
registradores, provedores de Internet, empresas e usuários individuais da Internet.
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O quE é A MEMBRESIA GERAL?
A ALAC é o principal centro organizacional para a opinião e preocupações do usuário individual da Internet nos 
processos da ICANN. 

Qual é a história da Membresia Geral?
A ALAC foi criada em 2002 para fornecer uma maneira para usuários individuais ativos da Internet de todo  
o mundo participarem da ICANN. Sua estrutura foi estudada pelo Grupo de Assistência ao Conselho Consultivo 
para Membresia Geral, que fez uma proposta que foi então aprovada pelo conselho da ICANN.

Em março de 2003, o Conselho da ICANN nomeou dez membros para formar o ALAC Interino, com um plano de 
transição para um ALAC composto de cinco membros, escolhidos pelas Organizações Regionais de Membresia 
Geral com base em sua posição geográfica (RALOs). As RALOs selecionam 10 dos 15 membros do ALAC, e os 
outros cinco são nomeados pelo Comitê de Indicação (NomCom). Em junho de 2007, o último membro do ALAC 
Interino foi substituído por representantes eleitos e o ALAC Interino tornou-se o ALAC pleno.

A primeira ALS a ser credenciada em 2003 foi a Società Internet, a Sociedade da Internet na Itália. Até o final de 
2007, haviam 100 ALSes credenciadas. Em 2011, o total chegou a 138.

Em outubro de 2010, o Conselho da ICANN analisou o Estatuto Social da organização para permitir que  
a comunidade de Membresia Geral selecionasse um membro votante do Conselho Administrativo da ICANN. Sr. 
Sébastien Bachollet foi selecionado e tomou seu lugar no Conselho em dezembro de 2010.

Com o tempo, o ALAC aumentou tanto a quantidade como a qualidade de suas declarações políticas sobre 
questões que estão sendo discutidas no seio da comunidade da ICANN. Em 2011, o ALAC apresentou 40 
declarações políticas, um aumento de 60 por cento sobre as 25 apresentadas em 2010. Em 2009, o ALAC 
apresentou nove declarações políticas.

Como a Membresia Geral é organizada? 
A Comunidade de Membresia Geral tem uma estrutura completa, em camadas. 

Na linha de frente estão mais que as 135 Estruturas de Membresia Geral (ALSes). Essas organizações locais são 
membros da Membresia Geral localizadas em todo o mundo. O objetivo é que haja pelo menos uma ALS em 
todos os países. Normalmente, um usuário individual da Internet ingressa na Membresia Geral por meio de uma 
das suas ALSes locais. 

MOdELO MuLTISSETORIAL

Deseja mais informações?

A Internet e a Sociedade 
Colaboratória publicou um 
documento de discussão 
sobre a formulação de políticas 
de Internet em setembro de 
2011 que analisa o modelo 
multissetorial de governança 
de vários ângulos. É possível 
fazer o download da cópia do 
documento aqui:

D i á l o g o  M u l t i s s e t o r i a l 
Sobre  a  I nternet  (MIND) , 
S é r i e  d e  D o c u m e n to  d e 
Discussão Colaboratória N° 
1, Política de Internet N° 2: 
http://en.collaborator y.de/
publications/discussion_papers

Comitê de Indicação

Por Regulamentos 
da ICANN, 
Artigo VII, 

seção 2

Membresia Geral

Presidente e CEO

C O N S E L H O
ADMINISTRATIVO

Comitê 
Consultivo 

para Assuntos 
Governamentais

(sem direito a voto)
Força-Tarefa 

para Engenharia 
da Internet 

(sem direito a voto)

Grupo de 
Contato Técnico

(sem direito a voto)

Comitê 
Consultivo para 

o Sistema de 
Servidores-Raiz 

(sem direito a voto)

Comitê 
Consultivo para 

Segurança e 
Estabilidade 

(sem direito a voto)

Ombudsman
Equipe da ICANN

Registros de gTLD
Registradores de gTLD

Interesses em IP
ISPs

Empresariais
Interesses Não Comerciais

Preocupações Operacionais 
de Entidades sem 

Fins Lucrativos

Registros 
Regionais da Internet

Registros
Usuários da 

Internet 
(Comitê Consultivo para 

Membresia Geral em conjunto 
com as RALOs) 

ALAC

Modelo 
multissetorial  

da ICANN

http://en.collaboratory.de/publications/discussion_papers
http://en.collaboratory.de/publications/discussion_papers
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https://community.icann.org/display/atlarge/Current+ALSes Fonte: Google Maps.

Todas as ALSes estão organizadas por região em cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs). 
Estas são as cinco RALOs:

■■ Organização Africana Regional de Membresia Geral (AFRALO — 
African Regional At-Large Organization)

■■ Organização Regional de Membresia Geral da Ásia-Pacífico (APRALO 
— Asia Pacific Regional At-Large Organization)

■■ Organização Europeia de Membresia Geral (EURALO — European 
At-Large Organization)

■■ Organização Regional de Membresia Geral da América 
Latina e Ilhas Caribenhas (LACRALO — Latin American and 
Caribbean Islands Regional At-Large Organization)

■■ Organização Norte-americana Regional de Membresia 
Geral (NARALO — North American Regional At-Large 
Organization)

As RALOs têm a tarefa de manter a comunidade de usuários da Internet da sua região informada sobre as 
atividades da ICANN por meio da sensibilização do público e da distribuição de informações e conhecimento. 
Como o principal fórum e ponto de coordenação para a sua região, cada RALO deve ser composta de pelo 
menos três ALSes de dois países diferentes. Cada RALO é autônoma, governada por seus próprios documentos 
de organização, incluindo um memorando de compreensão. 

Embora cada RALO eleja um presidente e o secretariado, esses têm seus próprios requisitos para os cargos. 
Algumas RALOs também elegem vice-presidentes. 

Além de membros da ALSes, as RALOs têm atualmente uma disposição que permite membros individuais, ou 
estão trabalhando para desenvolver tais disposições. 

POdCAST dA MEMBRESIA 

GERAL (AT-LARGE POdCAST)

Deseja mais informações?

Ouça este podcast em que o 
Presidente do ALAC, Dr. Olivier 
Crepin-Leblond, fala com o Diretor 
de Divulgação da ICANN, Scott 
Pinzon, sobre o que a Membresia 
Geral faz. O podcast tem pouco 
mais de 20 minutos de duração 
e fornece informações básicas 
sobre quem a Membresia Geral 
representa. Caso prefira ler ao 
invés de ouvir, você encontrará 
a transcrição no mesmo local. 
http://www.icann.org/en/
learning/podcasts.htm

África

Europa

América Latina e 
Ilhas do Caribe

Ásia-Pací�co

América do Norte

Eleito pelas RA
LO

s

N
om

eados pelo Com
itê de Indicação

Assento nº 15 
Eleito pela 

Comunidade de 
Membresia Geral 

Conselho

Organograma da Membresia Geral da ICANN

https://community.icann.org/display/atlarge/Current
http://www.icann.org/en/learning/podcasts.htm
http://www.icann.org/en/learning/podcasts.htm
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Comitê Consultivo para Membresia Geral (At-Large Advisory Committee)
O Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC) é o principal centro organizacional dentro da ICANN para 
usuários individuais da internet. Sua função é considerar e fornecer consultoria sobre as atividades da ICANN 
na medida em que elas se relacionam ao 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 informações e o conselho da comunidade. A ALAC, que desempenha um papel importante nos mecanismos 
de responsabilização da ICANN, também coordena a divulgação da ICANN para usuários individuais da Internet.

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 escolhidos 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.

Executivos da Membresia Geral
Cada Comitê Consultivo para Membresia Geral que entra elege seu presidente, dois vice-presidentes e relator 
para servir como executivos do Conselho. Estes quatro executivos e um quinto membro do ALAC da região da 
ICANN que não é representada pelos quatro mencionados anteriormente formam o Comitê Executivo do ALAC. 
Cada executivo tem um mandato de um ano. 

Pelo que os vários executivos, contatos e compromissos da Membresia Geral são 
responsáveis, e como eles são selecionados?
Membro Votante, Conselho Administrativo da ICANN
Em outubro de 2010, o eleitorado do ALAC/comunidade de Membresia Geral selecionou seu primeiro membro 
votante do Conselho Administrativo da ICANN. Os membros do Conselho da ICANN têm mandatos de três 
anos, e devem assistir e participar de reuniões, teleconferências, retiros do Conselho e comitês. Eles trabalham 
com os demais membros do Conselho coletivamente para estabelecer políticas para o sistema de nome de 
domínio da Internet. 

Seleção: O membro do Conselho da ICANN é selecionado através de uma votação pelos 15 membros do ALAC 
e os cinco presidentes da RALO. Podem ser encontradas aqui mais informações sobre o processo:

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process 

Presidente do ALAC
A missão e as responsabilidades do Presidente do ALAC são:

■■ Presidir as reuniões do Comitê.

■■ Preparar e propor a agenda para as reuniões.

■■ Interagir com a equipe da ICANN quanto às questões 
administrativas e organizacionais.

■■ Representar o Comitê na comunicação escrita, no Fórum 
Público e em reuniões onde não há compromisso específico.

■■ Solicitar votos sobre questões diferentes, e garantir que os 
instrumentos apropriados estejam disponíveis para a votação.

■■ Garantir que cronogramas e prazos para o trabalho do Comitê 
sejam definidos e cumpridos.

■■ Verificar o respeito aos requisitos mínimos de participação, regras 
de procedimento, Estatuto Social e demais normas aplicáveis ao 
Comitê.

■■ Monitorar os gastos de dinheiro e a situação orçamentária.

Seleção: Eleito pelo Comitê Consultivo para Membresia Geral que está entrando.

Vice-presidentes do ALAC
A missão e responsabilidade do Vice-presidente do ALAC é a de realizar as funções de Presidente, sob pedido 
do Presidente, se este não puder realizá-las.

Seleção:Eleito pelo Comitê Consultivo para Membresia Geral que está entrando.

Relator do ALAC
O Relator é o executivo do ALAC responsável, com a assistência da equipe da Membresia Geral, pela gravação da 
movimentação do comitê e pela assessoria sobre possíveis declarações do ALAC sobre períodos de comentários 
abertos da ICANN sobre questões de política de Internet.

Seleção: Eleito pelo Comitê Consultivo para Membresia Geral que está entrando.

Contatos do ALAC
Os contatos representam a Comunidade para Membresia Geral dentro das Organizações de Apoio à ICANN, 
Comitês Consultivos e outras entidades. Como contatos, eles atuam em nome da Comunidade para Membresia 
Geral, participando nas atividades e reuniões dessas entidades e agindo para o bem de todo o Comitê. Eles devem 
trabalhar para superar diferenças e construir um consenso, mas também reconhecer as diferenças e permitir 
que opiniões diferentes sejam compartilhadas. Nessa função eles devem priorizar os pontos de vista coletivos 
do ALAC em relação aos seus.

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process
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Os membros da Membresia Geral também podem ser convidados a atuar como delegados para o Comitê de 
Indicação da ICANN (NomCom), como membros de Equipes de Avaliação e, como Executivos Regionais, como 
Presidente, Vice-Presidente ou Secretariado da RALO.

Seleção: Na maioria dos casos, os contatos, os delegados da NomCom e membros da equipe de avaliação 
são nomeados pelo ALAC. Quanto aos delegados da Membresia Geral para a NomCom, o ALAC se esforça para 
nomeações distribuídas regionalmente, podendo considerar as recomendações das regiões. No caso especial do 
contato do ALAC com o Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade da ICANN (SSAC), o ALAC submete os 
candidatos a um exame pelo Comitê dos Membros do SSAC. Este comitê recomenda, então, o contato do ALAC 
para a nomeação para o SSAC pleno. Se aceito, o candidato pode começar imediatamente a participar como 
convidado do Comitê até que o Conselho da ICANN formalize a sua nomeação. Este procedimento é devido 
ao contato do ALAC com o SSAC ser um membro pleno do SSAC e que o Conselho da ICANN deve nomear 
oficialmente todos os membros do SSAC.

Executivos regionais, como os presidentes, vice-presidentes, e secretariados da RALO são eleitos pelos RALOs.

O que Os subcOmitês e GrupOs de trabalhO 
fazem?
Os Subcomitês e Grupos de Trabalho (WGs) são uma parte importante do desenvolvimento de políticas da ICANN. 

Há Grupos de Trabalho dentro da Comunidade de Membresia Geral, além daqueles compostos por membros 
de diferentes Organizações de Apoio e Comitês Consultivos. Grupos de trabalho estão abertos para qualquer 
pessoa - não é necessário ser um membro da Comunidade de Membresia Geral. O idioma de trabalho dos WGs 
é o inglês com interpretação disponível se houver três ou mais pedidos de um idioma específico. 

Os grupos de trabalho dentro da Membresia Geral podem ser organizados para uma série de finalidades, 
geralmente para lidar com projetos específicos ou alcançar objetivos específicos. Dependendo da natureza 
específica de um WG, em vez disso, pode ser chamado de “subcomitê" ou "grupo especial". Um subcomitê 
normalmente tem uma tarefa contínua (como a solicitação e acompanhamento contínuos do financiamento, 
no caso do Subcomitê do ALAC de Finanças e Orçamento), que normalmente exige movimentos formais e voto 
por parte do ALAC. Um grupo especial geralmente tem um mandato para cumprir um prazo relativamente curto.

A ALAC estabeleceu um número de Grupos de Trabalho e subcomitês permanentes para trabalhar em problemas 
de longo prazo ou persistentes. Além disso, o ALAC e RALOs podem formar WGs ad hoc, se os considerarem 
necessários.

Subcomitês e Grupos de Trabalho permanentes
Subcomitê do ALAC de Finanças e Orçamento
Desenvolver o orçamento operacional anual para a Membresia Geral e analisar e aprovar os pedidos financeiros 
das cinco RALOs.

Desafios Futuros ao Grupo de Trabalho
Explorar questões com potencial de impacto futuro na Internet global, na ICANN e na comunidade de Mem-
bresia Geral, e fazer recomendações. O WG se concentra em dois temas principais: a maximização da eficácia da 
Membresia Geral, e a identificação e responsabilização dos registradores.

Grupo de Trabalho para Políticas Internacionalizadas de Nome de Domínio
Representar os interesses dos usuários e apoiar o ALAC na prestação de consultoria ao Conselho da ICANN em 
políticas internacionalizadas de nome de domínio.

Novo Grupo de Trabalho para gTLDs
Acompanhar os desenvolvimentos relacionados ao Programa para Novos gTLDs.

Grupo de Trabalho para os Direitos e Responsabilidades dos Registradores
Examinar todo o escopo do Contrato de Credenciamento de Registradores (o contrato entre registradores  
e a ICANN), e recomendar à Comunidade de Membresia Geral os passos concretos que devem ser dados em 
relação aos direitos e responsabilidades de registrantes.

Grupo de Trabalho para Questões Técnicas
Acompanhar e discutir questões técnicas relacionadas à segurança, à proteção e à estabilidade do Sistema de 
Nomes de Domínio.

Grupo de Trabalho para Políticas de Whois
Acompanhar questões relativas à política de Whois, o repositório de dados contendo nomes de domínio regis-
trados, contatos de registradores e outras informações críticas.
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GRuPOS dE TRABALhO PARA MEMBRESIA GERAL Ad 
hOC ATuAL
Grupo de Trabalho ad hoc para o Regimento da Membresia Geral (começarão no início de 2012)
Examinar e atualizar o Regimento do ALAC, como parte do Projeto de Melhorias para Membresia Geral.

Grupo de Trabalho ad hoc para as Métricas da Membresia Geral (começarão no início de 2012)
Estabelecer um conjunto de métricas a serem projetadas e avaliar o desempenho dos membros do ALAC.

Grupo Especial para a Implementação de Melhorias para a Membresia Geral
Para examinar e melhorar a participação do ALAC/Membresia Geral na ICANN e a participação das ALSes na 
Membresia Geral.

Grupo de Trabalho para a Coordenação da ccNSO/Membresia Geral
Coordenar os esforços e compartilhar informações entre os operadores de TLD de código de país e os membros 
da Membresia Geral.

Grupo de Trabalho ad hoc para a Academia da ICANN
Discutir e desenvolver uma proposta de uma Academia da ICANN para fornecer diversas formas de formação  
e educação estruturadas tanto para os recém-chegados, para executivos da ICANN e para um público mais amplo.

GRuPOS dE TRABALhOS INTERCOMuNITáRIOS
Além disso, os membros da Membresia Geral participam em grupos de trabalho intercomunitários. No momento, 
estes WGs são o seguinte:

Estrutura do Grupo de Trabalho de Interpretação
Desenvolver e propor uma estrutura de interpretação para a delegação e redelegação de ccTLDs.

 Grupo de Estudo da ccNSO sobre os Nomes de Países e Territórios
Fornecer ao Conselho da ccNSO, à comunidade da ccTLD e outras partes interessadas, incluindo o Conselho do 
GAC e da GNSO, uma visão geral do escopo e das questões associadas ao uso de nomes de países e territórios 
como sequências de DPNs e o escopo e o impacto de caminhos alternativos de ação sobre a IDN ccTLD e novos 
processos de gTLDs.

Grupo de Trabalho de Escolha, concorrência e inovação do Consumidor
Estabelecer a definição, as medidas e as metas de três anos para métricas para medir o quão bem o programa para 
o novo programa de gTLDs promoveu a concorrência, a confiança do consumidor e a escolha do consumidor 
no contexto do sistema de nomes de domínio.

Grupo de Trabalho para a Análise de Regiões geográficas 
Para confirmar a história, os princípios e metas subjacentes da atual estrutura de regiões geográficas da ICANN, 
analisar a forma como esses objetivos e princípios têm sido aplicados pelo Conselho, funcionários e comunidade 
e consultar a comunidade sobre como esses princípios e objetivos podem ser melhor mantidos no futuro.

Grupo de Trabalho para projetos sobre Problemas Variáveis de TLDS de Nomes de Domínio
Acompanhar o trabalho de seis equipes de estudo de caso que estão analisando as questões sobre variantes 
árabe, chinês, cirílico, devanagari, scripts gregos e latinos associados com a delegação potencial de TLDs de 
Nomes de Domínio Internacionalizados. 

Grupo de Trabalho de apoio ao novo Candidato gTLD SO-AC Conjunto
Desenvolver um meio sustentável de apoio aos candidatos que necessitam de assistência na candidatura  
e operação de novos gTLDs.

COMO POSSO ME ENvOLvER NA MEMBRESIA GERAL?

■■ Junte-se à RALO por meio de uma ALS ou como membro individual. Atualmente, apenas a NARALO permite oficialmente membros 
individuais. As outras RALOs estão trabalhando no desenvolvimento e concordância sobre o teor de seus documentos de organização para 
permitir oficialmente membros individuais. No entanto, como todas as reuniões da Membresia Geral são abertas, membros individuais 
podem participar das reuniões da comunidade de Membresia Geral. 

■■ Participar em chamadas de RALOs, subcomitês e WGs (de acordo com o Regimento da Membresia Geral): Junte-se oficialmente a eles como 
membro da Membresia Geral ou apenas participe das discussões com a votação oficial limitada.

■■ Junte-se ao Subcomitê de Finanças e Orçamento - Todos os membros da Membresia Geral são bem vindos.

■■ Participe de um Grupo de Trabalho.

■■ Candidate-se a uma bolsa para participar de uma assembleia pública da ICANN. O programa de bolsas fornece apoio financeiro  
e treinamento para os atuais moradores de países em desenvolvimento e de países menos desenvolvidos e interessados em participar da 
ICANN e suas organizações de apoio, eleitorados e grupos de interessados. 

■■ Se você estiver participando de uma assembleia pública da ICANN, pela primeira vez, participe da Rotina para os recém-chegados para se 
atualizar rapidamente sobre questões políticas atuais. 

GRuPOS dE TRABALhO

Deseja mais informações?

Lista de grupos de trabalho 
a t u a i s  e  a r q u i v a d o s  d a 
Membresia Geral

https://community.icann.
org/display/atlarge/At-
Large+Working+Groups

http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
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Há requisitos de participação mínima ou de tempo para os voluntários?
Depende de que tipo de cargo você deseja ocupar, e em quantas questões você deseja se envolver. Os membros 
e executivos do ALAC têm requisitos de participação que incluem participação em reuniões físicas e participação 
em teleconferências, bem como votar nas votações de credenciamento.

Os membros da comunidade de Membresia Geral têm menos requisitos formais de participação, mas em geral 
é necessário participar em reuniões ou conferências telefônicas, Grupos de Trabalho ou Subcomitês da RALO, 
muitas vezes realizadas mensalmente, para ler e comentar nos fóruns on-line do ALAC, e para acompanhar os 
temas atuais.

Além disso, a ICANN possui três reuniões com duração de uma semana em diferentes cidades em todo o mundo. 
Durante essa semana, a comunidade de Membresia Geral realiza cerca de 25 reuniões e eventos.

Em quais áreas de política a Membresia Geral está focada?
A Membresia Geral e o ALAC participam no desenvolvimento da política da Internet da ICANN de várias maneiras. 

Nos casos em que o ALAC determinou que a política em questão era de importância significativa para usuários 
individuais da Internet, ela se envolveu precocemente no processo de desenvolvimento de política, muita vezes, 
inscrevendo membros da Membresia Geral para participarem diretamente do grupo de trabalho da ICANN que 
estava desenvolvendo a política. Este foi o caso, por exemplo, com o desenvolvimento do Programa de Apoio 
ao Candidato para novos gTLDs e com a política recentemente revista relacionada à Recuperação de Nomes 
de Domínio após a Expiração.

Por outro lado, nos casos em que o ALAC determinou que a política em questão era menos importante para 
usuários individuais da Internet, ela poderia simplesmente ter apresentado um comentário público descrevendo 
a posição da Membresia Geral com relação à política proposta. Em 2011, o ALAC bateu o recorde na apresentação 
de 38 comentários públicos. Eles incluíam comentários sobre uma variedade de governança e problemas técnicos 
da ICANN, incluindo TLDs de Nomes de Domínio Internacionalizados de Um Só Caractere, análises e revisões de 
regiões geográficas da ICANN para o Contrato de Credenciamento de Registradores.

A ALAC prepara a resposta da Membresia Geral para qualquer questão de comentário pública individual a partir 
do zero. Sempre que possível, o ALAC organiza a resposta para que ela seja escrita por um ou mais membros da 
RALO. Em seguida, o projeto de declaração é postado no wiki da Internet da Membresia Geral, e a opinião de 
todos os membros é muito bem vinda. A opinião é, então, avaliada, e incorporada em uma declaração revisada. 
Assim que o ALAC ratifica a declaração através de uma votação on-line, a declaração do ALAC é enviada para 
o fórum público. 

Abaixo estão alguns exemplos de questões de política de Internet recentes em cujo desenvolvimento 
a Membresia Geral e o ALAC participaram.

Programa de apoio ao novo Candidato gTLD
Em junho de 2010, o Conselho aprovou um plano para aumentar o número de extensões de nomes de domínio 
genéricos da Internet - chamados domínios de primeiro nível genéricos (gTLDs) - além dos 21 gTLDs familiares 
que existiam na época, que incluíam os familiares .com, .org e .net.  

Representando a voz ativa do usuário final de Internet, a Membresia Geral e o ALAC foram particularmente 
vigilantes que o interesse público, em nível mundial, fosse levado em conta pelo novo plano. Especificamente, 
a Membresia Geral queria garantir que a acessibilidade em todo o mundo e a competição fossem mantidas na 
maneira na qual a ICANN ofereceu esses novos nomes de domínio. 

Trabalhando com outros voluntários da ICANN no Grupo de Apoio ao Candidato Conjunto (JAS WG), os membros 
de Membresia Geral criaram o Programa de Apoio ao Candidato (ASP), através do qual candidatos qualificados 
carentes poderiam receber apoio financeiro e não financeiro. O ASP oferece uma redução na taxa de avaliação 
de novos gTLDs a partir de US$ 185.000 a US$ 47.000. 

Neste caso, a Membresia Geral estava atuando em vários níveis no desenvolvimento da ASP, incluindo  
o desenvolvimento da proposta da JAS WG e a apresentação de um comentário pública conjunto com o Comitê 
Consultivo Governamental da ICANN favorável ao ASP.

Política de transferência de inter-registradores
O objetivo da Política de Transferência de Inter-Registradores (IRTP) é fornecer um procedimento simples para 
que detentores de nomes de domínio transfiram seus nomes de um registrador credenciado pela ICANN para 
outro. O Conselho da GNSO está analisando e considerando revisões a esta política através de uma série de 
grupos de trabalho estabelecidos para realizar esses esforços. 

A IRTP é importante para usuários individuais da Internet, porque as pessoas que registram nomes de domínio 
são, indiscutivelmente, os registrantes que estão mais vulneráveis a problemas, como o sequestro de domínio, 
sendo tratados pela política. Sequestro de domínio é quando alguém altera o registro de um nome de domínio 
sem a permissão do proprietário. O ALAC apoia os esforços para tornar a transferência o mais simples possível 
para que os usuários individuais da Internet com pouco conhecimento técnico ou do setor de domínio sejam 
capazes de lidar com o sequestro ou outros problemas de transferência de nomes de domínio. 

APOIO AO CANdIdATO

Deseja mais informações?

Declaração Conjunta do GAC e 
ALAC sobre o Relatório Final do 
Grupo de Trabalho Conjunto 
de Apoio ao Candidato

https://community.
icann.org/download/
attachments/2261148/1-
+Joint+GAC-ALAC+Statement
+on+Joint+applicant+Suppo
rt-EN.pdf?version=1&modificat
ionDate=1313486721000 

Relatório Final do Grupo de 
Trabalho Conjunto de Apoio ao 
Candidato

https://community.
icann.org/display/jaswg/
Final+Report+Drafts

IRTP

Deseja mais informações?

Página da Web da Política 
de transferência de inter-
registradores

http://www.icann.org/en/
transfers/

Relatório Final Proposto sobre 
WG da IRTP Parte B

http://gnso.icann.org/issues/
transfers/irtp-b-final-report-
30may11-en.pdf

Comentário do ALAC sobre o  
Relatório Final Proposto sobre 
WG da IRTP Parte B

http://www.atlarge.icann.
org/correspondence/
correspondence-3-31mar11-
en.htm 

https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
http://www.icann.org/en/transfers
http://www.icann.org/en/transfers
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
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Entre os seus comentários sobre as recomendações para a melhoria da IRTP, o ALAC expressou seu forte apoio 
para o estabelecimento de um Canal de Ação de Emergência através do qual registrantes e outros podem 
contatar a equipe de registro rapidamente se um de seus domínios for sequestrado.

Recuperação de Nomes de Domínio Após a Expiração
Após a solicitação de um Relatório de Problemas por parte do ALAC, a GNSO formou o Grupo de Trabalho para  
a Recuperação de Nomes de Domínio Após a Expiração (PEDNR) em julho de 2009 para rever inúmeras questões 
políticas sobre a possibilidade de registrantes recuperarem os nomes de domínio após a sua data de expiração 
formal. O contato de Membresia Geral com a GNSO participou desse WG.

Em suma, o WG considerou questões como se registrantes tiveram a oportunidade adequada para recuperar os 
seus nomes de domínio expirados, se eles estavam recebendo aviso adequado sobre as datas de validade que 
se aproximavam e se as disposições relativas à validade dos contratos de registro típicos eram claras o suficiente.

O WG fez várias recomendações que foram adotadas em outubro de 2011 pelo Conselho da ICANN. 
Entre elas estavam:

■■ Conceder aos registrantes um mínimo de oito dias após o vencimento para renovação.

■■ Fazer com que gTLDs não patrocinados e registradores ofereçam períodos de carência de resgate.

■■ Exigir postagem das taxas cobradas para a renovação; exigir que pelo menos dois avisos antes da expiração sejam enviados em tempos 
definidos, um após a expiração; que um site expirado deve dizer explicitamente que o registro expirou, e oferecer instruções sobre como 
resgatar o domínio.

■■ Desenvolver materiais educativos sobre como prevenir a perda não intencional.

Para outros exemplos de Comentários Públicos apresentados pelo ALAC em matérias de política de Internet, 
visite a página da web de Correspondência do ALAC em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. 

Por que a Membresia Geral se concentra tanto no processo da maneira que faz (ao 
contrário da substância/política)?
Conforme você descobre mais coisas sobre a ICANN, você ouvirá falar que ela é uma organização multissetorial, 
de baixo para cima, guiada pelo consenso. Isso significa que cada pessoa envolvida no processo tem voz ativa 
e pode ser ouvida. 

Mas para garantir que o modelo multissetorial funcione, temos que passar uma boa parte do nosso tempo 
nos concentrando na mecânica do processo. Isso é verdade para toda a organização e para a Membresia Geral. 
À medida que a Internet evolui, o ICANN e a Membresia Geral também evoluem, e essa evolução, por vezes, 
necessita de mudanças de processo ou adaptações.

Apesar de todas as áreas da ICANN estarem sujeitas a, pelo menos, algum foco no processo, outras, como as 
Equipes de Trabalho para Melhorias da Membresia Geral e o Grupo de Trabalho para a Prestação de Contas, 
Transparência e Estrutura Futura, estão totalmente dedicados ao processo de revisão e aperfeiçoamento.  
Se você gosta de trabalhar e discutir como as coisas são feitas na Membresia Geral e na ICANN, estas são boas 
colocações para você. 

As discussões políticas ocorrem principalmente em Grupos de Trabalho. Existem vários Grupos de Trabalho que 
estão dedicados a questões específicas, como Nomes de Domínio Internacionalizados, Serviço de Pesquisa de 
Whois e Novos gTLDs. Se você gosta de trabalhar e discutir as questões emergentes dentro desses temas, eles 
são uma boa opção para você. 

Qual é a função da equipe da ICANN?
A equipe da ICANN é responsável por executar e implementar as políticas desenvolvidas pela comunidade da 
ICANN e estabelecidas pelo Conselho Administrativo da ICANN. 

A Membresia Geral possui uma equipe dedicada que disponibiliza as funções de Secretaria ou de apoio,  
e o suporte ao desenvolvimento de consultoria sobre política. Heidi Ullrich é o Diretor da Membresia Geral e 
lidera a equipe. Silvia Vivanco é a Gerente para Assuntos Regionais da Membresia Geral, e trabalha diretamente 
com as RALOs e ALSs individuais para apoiá-las em seus processos e atividades relacionadas à política. Matt 
Ashtiani atua como Diretor de Coordenação da Membresia Geral e é responsável por questões de política de 
rastreamento, desenvolvendo o novo sistema de gestão de conhecimento da Membresia Geral, e trabalhando 
na presença da Comunidade na mídia social. Gisella Gruber-White e Nathalie Peregrine fornecem suporte de 
gerenciamento de chamadas para a comunidade da Membresia Geral.

PEdNR

Deseja mais informações?

Resolução do Conselho sobre 
a PEDNR http://www.icann.
org/en/minutes/resolutions-
28oct11-en.htm#1.5

Comentário do ALAC sobre as 
Recomendações Finais do WG 
da PEDNR https://community.
icann.org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+Post-Ex
piration+Domain+Name+R
ecovery+Working+Group+
Proposed+Final+Report++-
+April+2011

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
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Além disso, os membros da equipe da ICANN de outros departamentos podem estar envolvidos em 
alguns esforços da Membresia Geral. Por exemplo:

Equipe de comunicações
O Departamento de Comunicações da ICANN procura informar e envolver as partes interessadas da ICANN sobre 
os assuntos e as atividades da organização e coordenar e facilitar a comunicação de outros departamentos com  
o público em geral. Entre as suas funções estão: relações com a mídia, desenvolvimento de sites, desenvolvimento 
de materiais didáticos e informativos (como o Guia do iniciante!), comunicações, vídeo e produção de podcasts 
para novos gTLDs e serviços de tradução. O Departamento de Comunicações também é responsável pela 
organização de três reuniões públicas da ICANN a cada ano.

Equipe de Parcerias Globais
Parcerias Globais é uma equipe de pessoas nomeadas para demonstrar o compromisso da ICANN com  
a participação internacional e a eficácia do seu modelo multissetorial. Eles estabelecem acordos de trabalho; 
fazem contatos com outras organizações no ecossistema da Internet; e ajudam a internacionalização da ICANN  
e a globalização de suas operações. Parcerias Globais trabalha com todos os tipos de partes interessadas 
organizadas em uma base geográfica, em vez de com apenas um tipo de grupo constituinte. Elas se esforçam 
para alcançar o objetivo estratégico de representar melhor as regiões da ICANN e facilitar o engajamento da 
ICANN com capacidade de resposta às regiões.

Com quem devo entrar em contato em caso de dúvidas?
Se você tem dúvidas sobre qualquer informação neste Guia do Iniciante, não hesite em contatar a equipe de 
Membresia Geral no e-mail staff@atlarge.icann.org.

Quais ferramentas tecnológicas me ajudam a participar na Membresia Geral?
Página inicial da Membresia Geral: www.atlarge.icann.org 
Esse é o ponto de partida principal para notícias e documentos de referência sobre a Comunidade de 
Membresia Geral. A página wiki da comunidade de Membresia Geral também é uma fonte de informações 
excelente sobre as atividades de Membresia Geral (veja: https://community.icann.org/display/atlarge/At-
Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29).

Em particular, você provavelmente estará interessado nas seguintes páginas da web.

■■ Organograma da Membresia Geral da ICANN http://www.
atlarge.icann.org/orgchart 

■■ Anúncios da Membresia Geral: http://www.atlarge.icann.
org/en/atlarge/announcements/en 

■■ Calendário da Membresia Geral: http://www.atlarge.icann.
org/calendar

■■ Correspondência (declarações e alertas sobre políticas): http://
www.atlarge.icann.org/correspondence 

■■ Documentos educativos sobre questões políticas de uma perspectiva 
do usuário da Internet: http://www.atlarge.icann.org/
issues

■■ Informações gerais sobre a comunidade de Membresia Geral: 
http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm 

■■ Detalhes da RALO (como organizações-membro, executivos, 
etc.): http://www.atlarge.icann.org/regions 

■■ Detalhes do ALAC (como organizações atuais, executivos, 
etc.): http://www.atlarge.icann.org/alac 

■■ Página de e-learning da ICANN (incluindo podcasts, webinars 
e Guias do Iniciante) http://icann.org/en/learning/

Página inicial da ICANN: www.icann.org 
Em particular, você provavelmente estará interessado nas seguintes páginas da web.

■■ ICANN para recém-chegados: http://www.icann.org/new.
html 

■■ Diagrama da estrutura organizacional da ICANN: http://www.
icann.org/en/structure/ 

■■ Informações gerais sobre a ICANN: http://www.icann.org/
en/about/ 

■■ O que a ICANN faz? http://www.icann.org/en/
participate/what-icann-do.html 

■■ Qual é o efeito da ICANN na Internet? http://www.icann.org/
en/participate/effect-on-internet.html 

■■ Seção de e-Learning: http://www.icann.org/en/learning/ 

■■ Glossário da ICANN: http://www.icann.org/en/general/
glossary.htm (consulte também o buscador de acrônimos da 
ICANN: http://www.andalucia.com/icann/)

■■ Principais tópicos da ICANN: http://www.icann.org/
en/topics/ 

■■ Principais documentos da ICANN: http://www.icann.
org/en/documents/ 

■■ Áreas de desenvolvimento de políticas atuais da ICANN: 
http://www.icann.org/en/policy/ 

■■ Anúncios da ICANN: http://www.icann.org/en/
announcements/ 

■■ Reuniões internacionais da ICANN: http://meetings.
icann.org/ 

■■ Página de consulta pública: http://www.icann.org/en/
public-comment/

■■ Estatuto da ICANN: http://www.icann.org/en/
general/bylaws.htm 

■■ Conselho da ICANN: http://www.icann.org/en/
general/board.html 

mailto:staff@atlarge.icann.org
www.atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/announcements/en
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/announcements/en
http://www.atlarge.icann.org/calendar
http://www.atlarge.icann.org/calendar
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/issues
http://www.atlarge.icann.org/issues
http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm
http://www.atlarge.icann.org/regions
http://www.atlarge.icann.org/alac
http://icann.org/en/learning
www.icann.org
http://www.icann.org/new.html
http://www.icann.org/new.html
http://www.icann.org/en/structure
http://www.icann.org/en/structure
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html
http://www.icann.org/en/learning
http://www.icann.org/en/general/glossary.htm
http://www.icann.org/en/general/glossary.htm
http://www.andalucia.com/icann
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/policy
http://www.icann.org/en/announcements
http://www.icann.org/en/announcements
http://meetings.icann.org
http://meetings.icann.org
http://www.icann.org/en/public
http://www.icann.org/en/public
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/en/general/board.html
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Página do Facebook da Membresia Geral 
Talvez você queira adicionar a Membresia Geral no Facebook em: http://www.facebook.com/icann.atlarge

Observe que, dependendo da sua região geográfica, você poderá ou não utilizar a página do Facebook da 
Membresia Geral. 

Página do LinkedIn da Membresia Geral 
Um grupo de usuários registrados na Comunidade de Membresia Geral da ICANN foi criado no LinkedIn em: 

www.linkedin.com/groups?home=&gid=2238621  
Observe que a equipe da ICANN não está fornecendo manutenção neste site.

Listas de discussão
alac-announce@atlarge-lists.icann.org 

Esta lista é usada para anúncios da equipe de Membresia Geral e o Presidente do ALAC para a Comunidade de 
Membresia Geral. Todos os membros do Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC — At-Large Advisory 
Committee), executivos de Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) e representantes de Estruturas 
de Membresia Geral (ALSes) são automaticamente inscritos na lista de Anúncios do ALAC. Apenas a equipe de 
Membresia Geral e o Presidente do ALAC podem publicar nessa lista. A lista é visível ao público e todos podem 
assiná-la.

Lista de discussão de sua RALO
Todos os representantes de ALS estão automaticamente inscritos na lista de discussão da sua região. As listas são 
visíveis ao público e todos podem assiná-las. Aqui está uma lista das listas de discussão regionais:

■■ Organização Africana Regional de Membresia Geral (AFRALO): afri-
discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Organização Regional de Membresia Geral das Ilhas do Pacífico, 
Asiáticas e da Australásia (APRALO): apac-discuss@atlarge-
lists.icann.org

■■ Organização Europeia Regional de Membresia Geral (EURALO): 
euro-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Organização Regional de Membresia Geral da América 
Latina e Ilhas Caribenhas (LACRALO): lac-discuss-en@
atlarge-lists.icann.org (Inglês) , lac-discuss-es@
atlarge-lists.icann.org (Espanhol)

■■ Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral 
(NARALO): na-discuss@atlarge-lists.icann.org

Outras Listas de discussão de Membresia Geral
É possível se inscrever de forma independente a qualquer uma dessas listas de discussão públicas de Membresia 
Geral, que estão disponíveis em:

https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo

Em particular, gostaríamos de destacar duas listas de discussão em que você poderá estar interessado:  

at-large@atlarge-lists.icann.org

Essa é lista de discussão mundial de Membresia Geral utilizada para discutir questões políticas. Ela é visível ao 
público e todos podem assiná-la. 

alac@atlarge-lists.icann.org

Essa lista é utilizada para as discussões políticas do ALAC. Não está acessível ao público, e somente membros 
do ALAC, executivos da RALO e contatos do ALAC em outros órgãos da ICANN estão inscritos nela. No entanto,  
o arquivo é visível publicamente em: 

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/ 

Calendário da Membresia Geral
O calendário do Google da Membresia Geral no site http://www.atlarge.icann.org/calendar mostra todas as 
reuniões e teleconferências de Membresia Geral, incluindo os do ALAC, comitê Executivo do ALAC, RALOs  
e grupos de trabalho de Membresia Geral. Todas as reuniões de Membresia Geral estão destacadas em azul.

Entre as teleconferências mostradas nesse calendário está a teleconferência mensal regular realizada por cada 
RALO. Essas teleconferências duram entre 60 e 90 minutos. Detalhes dessas chamadas, incluindo detalhes da 
agenda e instruções de participação, são postados na lista de discussão da RALO com antecedência.

Observe que, dependendo da sua região geográfica, você não poderá utilizar o calendário do Google da 
Membresia Geral.

http://www.facebook.com/icann.atlarge
www.linkedin.com/groups
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo
atlarge-lists.icann.org
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac
http://www.atlarge.icann.org/calendar
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Calendário de Eventos Regionais
Além disso, há um calendário de eventos regional externo incorporado no calendário geral da Membresia Geral. 
Esse calendário regional de eventos destaca os eventos de Governança da Internet que ocorrem na sua região. 
Usamos esse calendário para acompanhar os eventos que ocorrem fora da ICANN, mas que têm participação 
de membros da Membresia Geral e da equipe da ICANN. Esses eventos regionais são destacados em amarelo. 

Para garantir que esse calendário regional de eventos permaneça razoavelmente completo, os executivos da RALO 
verificam regularmente a realização de eventos com os seus colegas da região. Tais eventos podem incluir reuniões 
de gerentes regionais de domínio de primeiro nível de códigos de países (ccTLD), Registros Regionais da Internet 
(RIR), organizações de Recursos a Números (NRO) e fóruns regionais de Governança da Internet, entre outros. 

Se deseja adicionar um evento ao calendário de eventos regionais externos, utilize a lista de discussões 
da RALO para entrar em contato com seus executivos regionais. Os executivos da RALO estão listados 
nas páginas wiki a seguir:

■■ Executivos da AFRALO  
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Executivos da APRALO  
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Executivos da EURALO  
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Executivos da LACRALO  
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Executivos da NARALO  
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Adobe Connect 
Durante as teleconferências e reuniões presenciais, a Comunidade de Membresia Geral usa salas de reuniões 
do Adobe Connect. Essas salas on-line do Adobe Connect fornecem uma única interface de usuário que os 
participantes podem utilizar para enviar mensagens instantâneas entre si, rever a agenda e documentos de 
reuniões, acompanhar apresentações e levantar as mãos para fazer comentários. 

Para algumas reuniões, em breve também será possível usar a sala de Adobe Connect para ouvir o áudio da 
reunião, ao invés de usar a ponte de telefone disponível. No entanto, muitas chamadas de Membresia Geral são 
traduzidas simultaneamente em mais de um idioma, e, neste momento, não é possível escolher diferentes canais 
de idiomas através do Adobe Connect. 

A URL da sala de Adobe Connect para qualquer reunião de Membresia Geral está localizada na página wiki 
da reunião, que também contém a agenda da reunião. (A URL geralmente está localizada acima da agenda.) 
Informações sobre como participar e uma lista de números de discagem gratuita podem ser encontradas no 
site https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866.

Mais informações sobre o Adobe Connect, incluindo um guia visual de “início rápido", tutoriais em vídeo e uma 
seção de FAQ podem ser encontrados em:

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8

Além disso, cada RALO tem um sala do Adobe Connect disponível para uso por suas ALSes (por exemplo, para 
facilitar as reuniões individuais das ALSes). Estas salas do Adobe Connect podem ser encontradas no seguintes 
URLs:  

■■ AFRALO  
http://icann.adobeconnect.com/afraloals/

■■ APRALO  
http://icann.adobeconnect.com/apraloals/

■■ EURALO  
http://icann.adobeconnect.com/euraloals/

■■ LACRALO  
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/

■■ NARALO 
http://icann.adobeconnect.com/naraloals/

http://www.atlarge.icann.org/afralo
http://www.atlarge.icann.org/apralo
http://www.atlarge.icann.org/euralo
http://www.atlarge.icann.org/lacralo
http://www.atlarge.icann.org/naralo
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866.
https://community.icann.org/display/atlarge/At
http://icann.adobeconnect.com/afraloals
http://icann.adobeconnect.com/apraloals
http://icann.adobeconnect.com/euraloals
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals
http://icann.adobeconnect.com/naraloals
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RefeRências 

Disposições do Estatuto da ICANN relacionados à Membresia Geral

■■ Artigo XI, Seção 2, Cláusula 4 – As disposições relativas ao Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC), Organizações 
Regionais de Membresia Gerais (RALOs) e associação da comunidade.

■■ Artigo VI, Seção 5 – Divisão do mundo em cinco regiões geográficas para diversos fins, incluindo o âmbito da associação de 
cada uma das Organizações Regionais para Membresia Geral (RALOs).

Definição de composição territorial das regiões geográficas da ICANN

■■ A lista de países e territórios em cada região geográfica é examinada periodicamente e pode ser revisada. A lista atual pode ser 
encontrada em http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm. O Conselho da ICANN aprovou essa lista 
no dia 26 de junho de 2003; detalhes podem ser encontrados em: http://www.icann.org/minutes/prelim-report-
26jun03.htm.

■■ As Regiões Geográficas estão atualmente em fase de revisão e informações a respeito disso podem ser encontradas em:  
http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm.

Organizações Regionais de Membresia Geral

As Organizações Regionais de Membresia Geral consistem de Estruturas de Membresia Geral credenciadas 
(ALSes) para promover e assegurar a participação dos usuários de Internet não comerciais regionais no 
processo de desenvolvimento de políticas da ICANN.

As RALOs são orientadas por estes documentos principais:

 Memorando de Entendimento

O Memorando de Entendimento (MOU) pretende estabelecer e definir as atividades a serem realizadas 
pela RALO e apoiadas pela ICANN.

Princípios de Funcionamento, Regimento, Estatuto Regional

As operações da RALO são orientadas por um conjunto de princípios e procedimentos descritos nos 
Princípios de Funcionamento, Regimento e/ou Estatuto Regional. 

Os documentos de organização regionais podem ser encontrados on-line em:

AFRALO: https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents

APRALO: https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents 

EURALO: https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments 

LACRALO: https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents 

NARALO: https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers

 

http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO
https://community.icann.org/display/APRALO/RALO
https://community.icann.org/display/EURALO/RALO
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO
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Glossário

AFRALO

Organização Africana Regional de Membresia Geral

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece notícias, 
recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região africana.

ALAC

Comitê Consultivo para Membresia Geral (At-Large Advisory Committee)

O comitê de 15 membros que é o principal centro organizacional dentro da ICANN para 
usuários individuais da internet.

ALS

Estrutura de Membresia Geral (At-Large Structure)

Organizações locais são membros da Membresia Geral localizadas em todo o mundo.

AoC

Declaração de Compromissos

A declaração formal da independência, estrutura e finalidade da ICANN, assinada pela 
National Telecommunications and Information Administration (Administração Nacional 
de Telecomunicações e Informações) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos 
e pela ICANN em setembro de 2009.

APRALO

Organização Regional de Membresia Geral da Ásia-Pacífico

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece 
notícias, recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região da 
Ásia/Austrália/Pacífico.

ATRT

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.

ccNSO

Organização de Apoio a Nomes com Códigos de Países (Country Code Names 

Supporting Organization)

Uma das três Organizações de Apoio da ICANN, e responsável pelo desenvolvimento 
de políticas globais relacionadas aos domínios de primeiro nível de códigos de países  
e por fazer recomendações ao Conselho. Somente os operadores de ccTLDs podem ser 
membros da ccNSO.

ccTLD

Domínio de Primeiro Nível de Códigos de Países (Country Code Top-Level 

Domain)

Domínios de duas letras, como .uk (Reino Unido), .de (Alemanha) e .jp (Japão) (por 
exemplo) que correspondem a um país, território ou a outra localização geográfica.

DNS

Sistema de Nomes de Domínio

O sistema que ajuda os usuários a encontrar o seu caminho na Internet, combinando 
um computador ou um endereço de Protocolo de Internet único de dispositivo (IP) com 
um nome de domínio. 

DNSSEC

Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio

Um protocolo de segurança desenvolvido pela Força-Tarefa para Engenharia da Internet 
(IETF) para proteger os usuários de Internet através da incorporação de criptografia de 
chave pública para o sistema de nomes de domínio para dados de “assinatura digital".

EURALO

Organização Europeia Regional de Membresia Geral

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece notícias, 
recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região da Europa.
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GAC

Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais

Um Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais composto por representantes 
indicados de governos nacionais, organizações governamentais multinacionais  
e organizações de tratados, e economias distintas. Sua função é assessorar o Conselho 
em assuntos de interesse para os governos.

gTLD

Domínios de Primeiro Nível Genéricos

Extensões de nomes de domínio de Internet de três letras ou mais, como .com, .net e .asia. 

GNSO

Organização de Apoio a Nomes Genéricos 

O principal órgão de formulação de políticas da ICANN para domínios de primeiro nível 
genéricos. É composto de quatro grupos de partes interessadas: registros, registradores, 
grupos constituintes comerciais e não comerciais.

IANA

Autoridade de Números Atribuídos à Internet

A autoridade originalmente responsável pela supervisão de alocação de endereços IP,  
a coordenação da atribuição de parâmetros de protocolo previstos nas normas técnicas 
da Internet e a gestão de DNS, incluindo a delegação de domínios de primeiro nível  
e de supervisão do sistema de servidores de nomes-raiz. A ICANN realiza as funções da 
IANA, o que inclui a distribuição de endereços para os Registros Regionais da Internet, em 
coordenação com a IETF e outros para atribuir parâmetros de protocolo, e supervisionar 
o funcionamento do DNS.

ICANN

Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números

Uma instituição sem fins lucrativos organizada sob as leis do Estado da Califórnia para 
coordenar, em primeiro nível, os sistemas globais de identificadores exclusivos da Internet 
(nomes, números e parâmetros de protocolo); e para operar como uma organização 
multissetorial liderada pelo setor responsável pelo desenvolvimento de políticas de 
baixo para cima, relacionadas de forma razoável e adequada a essas funções técnicas.

IETF

 Força-Tarefa para Engenharia da Internet

Um grupo vagamente auto-organizado de pessoas que contribuem para a engenharia  
e evolução das tecnologias de Internet. É o principal órgão envolvido no desenvolvimento 
de novas especificações padrão da Internet. Não há associação formal na IETF, qualquer 
um pode se registrar e participar de qualquer reunião.

IDN

Nomes de Domínio Internacionalizados

Um nome de domínio que inclui caracteres utilizados na representação local de idiomas 
que não são escritos com as vinte e seis letras do alfabeto latino básico “a-z".

LACRALO

Organização Regional da América Latina/Ilhas Caribenhas de Membresia Geral

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece notícias, 
recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região da América 
Latina e Ilhas do Caribe.

NARALO
Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece 
notícias, recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região da 
América do Norte.

NARALO
Organização Norte-americana Regional de Membresia Geral

Uma das cinco Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) que formam 
conjuntamente a Comunidade de Membresia Geral dentro da ICANN. Ela fornece 
notícias, recursos e informações para pessoas e grupos de usuários finais na região da 
América do Norte.

NTIA
Administração Nacional de Telecomunicações e Informações 

Uma agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos responsável pela 
atribuição do contrato de Funções da IANA, e pela participação nas atividades de 
formulação de políticas da ICANN.
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RAA
Contrato de Credenciamento de Registradores

O contrato entre registradores credenciados e a ICANN. Foi atualizado recentemente para 
incluir maior proteção ao registrante e maior prestação de contas para o registradores.

RALO
Organizações Regional de Membresia Geral (Regional At-Large Organization)

O principal fórum e ponto de coordenação regional para a opinião pública à ICANN. 
Existem cinco RALOs (África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina / Caribe e América do 
Norte). Cada RALO é autônoma, governada por seus próprios documentos de organização, 
incluindo um memorando de compreensão.

RFC
Solicitação de Comentário (RFC - Request For Comment)

Um memorando publicado da IETF que descreve inovações, pesquisas, comportamentos 
ou métodos relacionados com a forma como a Internet ou sistemas conectados à Internet 
funcionam. Alguns conceitos publicados como RFCs se tornam padrões da Internet.

RIR
Registro Regional da Internet (Regional Internet Registry) 

Uma organização que administra os endereços de Internet para uma região geográfica.

SSAC
Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade

Um comitê Consultivo concentrado em questões relacionadas à segurança e integridade 
dos sistemas de alocação de nomes e endereços da Internet.

TLD
Domínio de Primeiro Nível (Top-Level Domain)

A parte do nome de domínio encontrada à "direita do ponto", como "net" em www.
example.net.

WG
Grupo de Trabalho

Uma equipe de voluntários trabalhando em um tema ou uma política específica.

www.example.net
www.example.net


Sobre a ICANN 
A missão da ICANN é garantir uma Internet global estável e unificada.

Para chegar a outra pessoa na Internet, você deve digitar um endereço no seu computador – um nome ou 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, não teríamos uma Internet global. 

A ICANN foi fundada em 1998. É uma instituição sem fins lucrativos, com participantes de todo o mundo, dedicada a manter a Internet 
segura, estável e interoperável. A instituição promove a concorrência e cria políticas sobre os identificadores exclusivos da Internet.

A ICANN não controla o conteúdo da Internet. A organização não pode combater o spam e não lida com acesso à Internet. Mas, através 
de sua função de coordenadora do sistema de nomes da Internet, ela tem um papel importante na expansão e evolução da rede. Para 
obter mais informações, visite www.icann.org.

uM MuNdO. uMA INTERNET.

www.icann.org 
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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 F +1 310 823 8649

Cingapura Ocean Financial Centre 10 Collyer Quay, Level 37-06/10, 
Cingapura 049315

Cingapura T +65 6808 6666

Centros de Engajamento

Pequim Email queries.beijingec@icann.org China T + 86 10 6535 0376
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