
Boletim do NomCom de 2014 
Data de emissão: Dezembro de 2013 

Conceitos fundamentais do NomCom de 2014 

Liderança do comitê: 
Presidente (escolhido pela Diretoria): Cheryl Langdon-Orr 
Presidente Adjunto (escolhido pelo Presidente): Yrjö Länsipuro 
Presidente Eleito (escolhido pela Diretoria para preparar-se para a Diretoria do NomCom de 
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 representante de uma empresa pequena/1 representante de uma 
empresa grande]) 

Membros não votantes: 1 SSAC, 1 RSSAC 

Apoio da equipe da ICANN: Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto 

Trabalho atual 

Reunião do NomCom de 2014 — 19 de dezembro de 2013 

Participantes: Presidente; Presidente Eleito; Presidente Adjunto; 2 ALAC, 0 NCUC, 1 ISPCP; 
0 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 1 RySG; 0 SSAC; 0 TLG; 0 RSSAC, 1 BC; 1 IAB para 
IETF. Os membros que não puderam participar mandaram suas desculpas. 

No primeiro encontro, após o início no ICANN 48 em Buenos Aires um mês antes, o 
NomCom de 2014 revisou o trabalho de três subcomitês e os trabalhos de divulgação feitos 
até esse momento e discutiu as próximas etapas que levam à chamada de solicitações.  

Atualizações de subcomitês 

O subcomitê de revisões do SOI organizou duas reuniões até agora e concordou sobre 
importantes alterações que tornarão o formulário de Declaração de Interesse mais lógico, 
conciso e conveniente para uso pelos solicitantes e pelos membros do NomCom. 
Diferentemente de como era antes, os candidatos agora poderão salvar e editar suas 
informações até o prazo. As referências farão parte da seção de perfil do candidato. Os 
solicitantes também poderão transferir suas informações se decidirem se inscrever no 
próximo ano. O formulário será no formato de uma página da Wiki protegida por senha e 
deverá estar disponível quando a chamada por solicitações for iniciada.  

O subcomitê de revisões do Estatuto começou seu trabalho, mas é necessário haver mais 
interação de todos os membros. O subcomitê responsável pela revisão das regras de 
procedimento do NomCom está ainda por começar a elaboração. O Presidente lembrou 
ambos os grupos da necessidade de concluir suas tarefas até o final de janeiro. 

Divulgação 

O Presidente Eleito relatou sobre a divulgação na reunião da ICANN em Bruxelas, no dia 18 
de dezembro. Houve uma discussão sobre outros eventos para divulgação, incluindo as 



consultas anuais do IGF normalmente feitas em fevereiro em Genebra. A equipe 
disponibilizará o material de divulgação. Os membros foram solicitados a enviar informações 
sobre oportunidades de divulgação para a lista de e-mails do NomCom. 
 
Próximas etapas 
 
A próxima chamada do NomCom será no início de janeiro. Até o final de janeiro, o site do 
NomCom de 2014 estará em operação completa com cronogramas, bios de membros e 
documentos atualizados de procedimentos.  O novo formulário do SOI estará pronto até o 
dia 20 de janeiro, e o período de solicitações será lançado no final de janeiro.  
 
 
 
 

 


