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Data da edição: 1° de fevereiro de 2014 

Informações básicas sobre o NomCom 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 Presidência do NomCom 
em 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 empresas grandes / 1 de empresas pequenas]) 

Membros não votantes: 1 SSAC, 1 RSSAC 

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

Trabalho atual 

Reunião do NomCom 10 de janeiro de 2014 

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

Notícias dos subcomitês 

O subcomitê do Estatuto está trabalhando em propostas para duas grandes alterações no 
Estatuto, relacionadas à composição do Comitê de Nomeação e à duração do mandato de 
seus membros. A composição deve refletir a existência do NPOC, atualmente sem 
representação no NomCom. Em relação à duração do mandato dos membros do NomCom, 
discute-se a duração de um a dois anos. 1 

A equipe redatora de Procedimentos disponibilizará um documento preliminar sobre o 
tratamento de informações confidenciais em tempo hábil antes da próxima convocação do 
NomCom. 2 

O subcomitê de revisões do SOI continua trabalhando com um consultor técnico da ICANN 
no novo formulário do SOI, que será mais fácil para os usuários e mais simples de processar 
para o NomCom. Entre outros recursos novos, ele poderá ser salvo. Assim, o candidato não 
precisa preenchê-lo de uma vez. As perguntas foram reagrupadas de maneira mais lógica, e 
as redundâncias foram eliminadas. O formulário será concluído até o fim de janeiro de 2014. 
(veja abaixo) 

1 O subcomitê do Estatuto enviou sua proposta ao Presidente no dia 30 de janeiro. Haverá 
uma discussão por e-mail antes da próxima convocação do NomCom no dia 11 de fevereiro. 
2 A equipe redatora de Procedimentos publicou sua versão preliminar no dia 22 de janeiro 
na lista do NomCom 



 
Divulgação 
 
Foram discutidas as próximas oportunidades de divulgação. Haverá um grupo de eventos 
relacionados à governança na Internet em Genebra em fevereiro, entre eles a reunião de 
preparação para o WSIS+10 no ITU nos dias 17 e 18 de fevereiro 
(http://www.itu.int/wsis/review/mpp/ - phase4), as consultas com o IGF e a reunião do MAG 
nos dias 19 e 20 de fevereiro (http://www.intgovforum.org/cms/). Planeja-se um evento de 
divulgação do NomCom para 19 de fevereiro no mesmo local das consultas com o IGF 
(Palais des Nations). 
 
Eventos como a Cúpula de ICT do Sul da África da AITEC em Moçambique nos dias 2 e 3 
de abril (http://www.aitecafrica.com/event/view/115) 
e o Cyber Dialogue (www.cyberdialogue.ca) em Toronto, nos dias 30 e 31 de março, 
acontecem tarde demais se 1° de abril continuar sendo o prazo para as solicitações. 
 
 A Equipe distribuirá o material de apoio para todos os que precisem. Os membros podem 
compartilhar informações sobre oportunidades de divulgação adequadas e informar a equipe 
sobre suas ações de divulgação para que sejam incluídas em um calendário interno. 
 
Notícia sobre a página Web/Wiki  
 
A equipe deu uma visão geral sobre a criação da página Web e da Wiki do NomCom 2014.  
Pedimos aos membros que ainda não enviaram suas informações biográficas que façam 
isso. As páginas devem ficar prontas antes do fim de janeiro (veja abaixo). 
 
 
Convocação de solicitações iniciada  
 
A Convocação de Solicitações foi iniciada no dia 31 de janeiro, como planejado.  
(http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-31jan14-en.htm)  
Simultaneamente, a página Web do NomCom entrou no ar, exibindo o vídeo de uma 
entrevista com a equipe de liderança, gravado na 48a reunião da ICANN em Buenos Aires 
(http://www.icann.org/en/groups/nomcom/2014) 
 
Boletins traduzidos 
 
Os boletins mensais do NomCom serão traduzidos para todos os idiomas da ONU (árabe, 
chinês, francês, russo e espanhol), além de português. As traduções dos boletins de 
novembro e dezembro já foram distribuídas aos membros. 
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