
Relatório do NomCom – Março a Abril de 2014 

Data de emissão: segunda-feira, 5 de maio de 2014 

Informações Básicas do NomCom 2014 

Liderança do comitê: 
Presidente (escolhido pela Diretoria): Presidente adjunto Cheryl Langdon-Orr 
(escolhido pelo presidente): Presidente eleito Yrjö Länsipuro (escolhido pela 
Diretoria para se preparar ao cargo de presidente do NomCom 2015): Stéphane van 
Gelder 

Comitê: 
Membros votantes: 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 TLG; 1 IAB; 7 GNSO (RrSG, RySG, 
NCUC, ISPCP, IPC, CBUC [1 repres. de empr. de peq. porte / 1 repres. de empr. de 
gr. porte]) 
Membros não votantes: Suporte da Equipe da ICANN 1 SSAC, 1 RSSAC: Joette 
Youkhanna, Jia-Juh Kimoto 

Trabalho Atual 

Encontros do NomCom no ICANN 49, Cingapura, de 23 a 27 
de março de 2014 

Membros presentes: Presidente; Presidente eleito; Presidente adjunto; 4 ALAC, 1 
NCUC , 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 1 RySG; 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 
BC; 1 IAB para IETF. 

Assistência para recrutamento: em 24 de março, o Comitê de Nomeação se 
reuniu em uma sessão fechada com Bernard Tobin do escritório da Odgers 
Berndtson de Bruxelas (OB Bruxelas) e foram discutidas as diretrizes para a 
assistência da OB ao NomCom. 

Encontro com grupos constituintes: em 25 de março, a equipe de liderança do 
NomCom realizou algumas breves apresentações nos encontros do NPOC, 
SSAC,ALAC,BC,ISPCP, RySG, RrSG e ccNSO, informando-os sobre o trabalho do 
NomCom e fazendo uma convocação de última hora por candidatos do seu meio. 

Mecanismos para a votação e a avaliação de candidatos: o NomCom passou a 
manhã do dia 26 de março em uma sessão fechada para aprender a usar suas 
novas ferramentas baseadas em wiki destinadas à votação e à avaliação de 
candidatos. Ken Bour, que criou o aplicativo de acordo com as especificações do 
subcomitê presidido por Ron Andruff, apresentou a sessão de treinamento 
remotamente. 

Reunião aberta do NomCom: o NomCom realizou uma reunião aberta na tarde do 
dia 26 de março. O tópico principal foi uma discussão sobre uma possível proposta 
de alterações no Estatuto da ICANN no que diz respeito à composição do NomCom, 
no qual o NPOC está atualmente sem representação, e a uma extensão de limites 
de mandato dos membros votantes do NomCom (atualmente 1+1 anos) a fim de 
melhorar a continuidade do seu trabalho. 



Treinamento para entrevistas: em 27 de março, o NomCom participou de uma 
sessão de treinamento de três horas sobre habilidades para entrevistas em 
preparação às entrevistas com os principais candidatos à Diretoria antes do 
encontro para a seleção final no ICANN 50 em junho. 
 
 
Encontro do NomCom – 16 de abril de 2014 
 
Membros presentes: Presidente; Presidente eleito; Presidente adjunto; 5 ALAC, 1 
NCUC , 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 1 RySG; 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 
BC; 1 IAB para IETF. 
 
Como lidar com inscrições incompletas: de um total de 50 inscrições para 
posições na Diretoria, 12 delas estavam incompletas. Os candidatos tinham 
preenchido a página de perfil, mas deixaram a página de inscrição em branco. No 
entanto, alguns haviam incluído nas suas páginas de perfil informações que seriam 
relevantes na página de inscrição. Isso provavelmente ocorreu devido ao fato de os 
candidatos não estarem familiarizados com o novo sistema que apresenta páginas 
separadas para o Perfil e a Inscrição (uma para cada posição almejada). Foi 
decidido que os candidatos que não preencheram a página de inscrição seriam 
contatados e solicitados que a preenchessem dentro de 48 horas. 
 
Práticas recomendadas: os membros que já participaram de NomComs anteriores 
compartilharam suas práticas para analisar as informações fornecidas pelos 
candidatos e para avaliá-las antes da votação, em que cada membro deve fornecer 
notas de 1 a 5 para cada candidato. 
 
Votação: o Presidente solicitou que todos os membros concluíssem a votação dos 
candidatos para a Diretoria até o dia 22 de abril com o objetivo de selecionar os 15 
melhor qualificados, que serão entrevistados e avaliados pelo escritório de Frankfurt 
da Odgers Berndtson (OB Frankfurt). 
 
Próximas etapas: no encontro foram revisadas as principais datas e prazos do 
cronograma do NomCom, incluindo a votação de candidatos para outras posições 
além da Diretoria e aprofundamento. 
 
 
Encontro do NomCom – 23 de abril de 2014 
 
Membros presentes: Presidente; Presidente eleito; Presidente adjunto; 4 ALAC, 1 
NCUC , 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 1 RySG; 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 
BC; 1 IAB para IETF. 
 
Candidatos à Diretoria: a média das pontuações recebidas pelos candidatos à 
Diretoria na votação foi calculada pela Equipe. Após sua apresentação e discussão, 
o comitê selecionou os 15 candidatos com as maiores pontuações para serem 
entrevistados por telefone e avaliados pela OB Frankfurt. 
 
Candidatos a SOs e ALAC: o Presidente destacou a importância de todos os 
membros participarem na votação e na avaliação dos candidatos para os Conselhos 
de SOs e o ALAC conforme o cronograma de maio. 
 
 



Encontro do NomCom – 30 de abril de 2014 
 
Membros presentes: Presidente; Presidente eleito; Presidente adjunto; 5 ALAC, 1 
NCUC , 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 0 RySG; 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 
BC; 1 IAB para IETF. 
 
Candidatos à Diretoria: as avaliações dos 15 melhores candidatos à Diretoria 
serão disponibilizadas pela OB Frankfurt até o final de maio. Dentre esses 
candidatos, menos de dez deles serão convidados para Londres para entrevistas 
presenciais com todo o comitê. 
 
Candidatos a SOs e ALAC: Existem 14 candidatos para o ALAC (uma vaga para a 
Europa e uma para a América do Norte), 19 candidatos para o Conselho da ccNSO 
(uma vaga) e 26 candidatos para a GNSO (uma vaga). A Equipe abrirá as votações 
para todas essas categorias na wiki no dia 1 de maio. Os prazos para concluir as 
votações são os seguintes: ALAC 6 de maio, ccNSO 13 de maio, GNSO 20 de maio, 
cada uma seguida por uma reunião do NomCom no dia seguinte. 
 
Aprofundamento: os membros foram divididos em grupos (um de três, sete de 
duas pessoas), sendo que a cada um deles será atribuído um número de candidatos 
à Diretoria e outras posições com o objetivo de realizar um exame mais detalhado, 
conhecido como “aprofundamento”. Isso implicará em uma leitura cuidadosa de 
todos os documentos apresentados pelos candidatos, verificação de links para 
material de referência e, em geral, uma busca por outras evidências que corroborem 
as informações fornecidas pelos candidatos. Para comparar as observações entre 
os grupos, a Equipe organizará conferências pela Adigo, se necessário. 
 
Encontros do NomCom em Londres: foram fornecidas informações sobre as 
datas de viagens e a organização dos encontros do NomCom no ICANN 50 em 
Londres. As entrevistas com candidatos serão realizadas nos dias 22 e 23 de junho, 
incluindo entrevistas subsequentes com alguns deles nos dias 25 e 26 de junho. 
A reunião para seleção será nos dias 27 e 28 de junho. 


