
Boletim do NomCom de 2014 
Data de emissão: Novembro 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 
 
Reuniões conjuntas com o NomCom de 2013 no ICANN 48 em Buenos Aires, de 19 a 
20 de novembro de 2013 
 
Os NomComs de 2013 e 2014 fizeram uma reunião pública conjunta na quarta-feira do dia 
20 de novembro, durante o ICANN 48 em Buenos Aires, com a finalidade de apresentar o 
relatório e as recomendações do NomCom de 2013 e introduzir o NomCom de 2014 para a 
comunidade. 
 
Durante o ICANN 48, as Equipes de Liderança (LT) dos NomComs de 2013 e 2014 se 
reuniram com os participantes do Programa de Fellowship da ICANN, o Conselho da ccNSO 
e o ALAC, e com a equipe de ATRT 2. A LT do NomCom de 2014 se reuniu com o Comitê 
de Governança da Diretoria. 
 
 
Reunião Inicial do NomCom de 2014 em Buenos Aires, de 22 a 23 de novembro de 
2013 
 
Participantes: Presidente; Presidente Eleito; Presidente Adjunto; 5 ALAC, 1 NCUC (somente 
22.11.); 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG (somente 23.11.) ; 1 RySG; 1 SSAC; 0 
TLG; 1 RSSAC, 2 BC; 1 IAB para IETF. Os membros que não puderam participar mandaram 
suas desculpas. 
 
Depois do encontro ICANN 48, o NomCom de 2014 se reuniu por dois dias inteiros de 
sessões de início, na sexta-feira e no sábado.   
 
O Comitê se reuniu com o Comitê de Governança da Diretoria; Presidente da Diretoria; CEO 
da ICANN e o Conselho Geral da ICANN para fazer reuniões e trocar ideias e informações 
para elaborar seu trabalho.  
 



O NomCom de 2014 estabeleceu um cronograma (em anexo) para seu trabalho, 
observando a necessidade de adaptar seu trabalho ao ritmo dos encontros da ICANN 
durante o ano.  
 
O Comitê decidiu continuar as práticas de seu antecessor com relação ao registro de 
encontros e regras para seu uso e o envio de boletins mensais para a comunidade. A prática 
de fazer encontros públicos de trabalho do NomCom nos três encontros públicos anuais da 
ICANN terá continuidade e será mais desenvolvida. Também foi decidido continuar o uso de 
recrutamento externo e assistência à avaliação, com detalhes para serem decididos 
posteriormente. 
 
Pequenos grupos de trabalho/elaboração foram definidos para: 
 

- harmonização e reestruturação dos procedimentos e das diretrizes do NomCom (que 
foram editados e deixados pelos NomComs sucessivos para seus sucessores com 
alguma perda de consistência como resultado): 

 
- preparação de sugestões para alterações no Estatuto da ICANN no que diz respeito 

aos membros e a outras modalidades do Comitê de Nomeação 
 

- reestruturação do formulário de Declaração de Interesse e  
 

- revisão dos procedimentos de gerenciamento de informações do NomCom para 
melhoria da segurança de informações confidenciais 

 
 
Marcos futuros 
 

1. O Comitê publicará sua chamada por SOIs de possíveis candidatos em dezembro de 
2013. O prazo provisório para recebimento de SOIs será em abril de 2014. 

 
2. O Comitê vai se reunir novamente por telefone em dezembro de 2013. A data e o 

horário serão estabelecidos por um Doodle. 
 

3. O próximo encontro presencial do Comitê será no ICANN 49 (de 23 a 27 de março 
de 2014) em Cingapura. O Presidente recomendou que todos os membros do comitê 
participassem. 

 
 

FIM 


