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O GCI se reuniu pela primeira vez nos dias 17 e 18 de julho de 2014, em 
Londres, Reino Unido. Nesta primeira reunião, o GCI elaborou a 
proposta de um carta de intenção e de um escopo para seu futuro 
trabalho em apoio à elaboração pela comunidade de uma proposta 
sobre a transição da supervisão das funções da IANA. Também fez um 
debate inicial de um cronograma preliminar para a elaboração da 
proposta de transição e trabalhou aspectos como sua organização 
interna, suas necessidades de comunicação e seus processos de 
participação. A maioria dos membros do GCI se reuniram in loco 
enquanto outros se conectaram por meios remotos. A reunião também 
foi transmitida ao vivo em sete línguas para observadores. 

 
Para facilitar os esforços contínuos da comunidade, o GCI está 
coordenando a elaboração de uma proposta entre as comunidades 
afetadas pelas funções da IANA. O grupo tem uma tarefa pendente: 
fazer uma proposta ao Departamento de Comércio, Telecomunicações 
Nacionais e Administração da Informação (NTIA) dos EUA em que seja 
recomendado um plano de transição da supervisão da NTIA das funções 
da IANA à comunidade da Internet, em consonância com os princípios 
chave esboçados no anúncio da NTIA, no dia 14 de março.    
 
O GCI vai agir de maneira transparente, consultar um amplo leque de 
partes interessadas e garantir que a recomendação final apoie a 
segurança e a estabilidade das funções da IANA. A criação do GCI foi 
iniciada e moderada pela ICANN e o quadro de membros do GCI foi 
definido pelas comunidades da Internet que participam dele, conforme 
enumerado aqui here.   
 

https://www.icann.org/resources/pages/coordination-group-2014-06-17-en


Em março de 2014, a NTIA anunciou sua intenção de fazer a transição 
do papel de supervisora das funções da IANA à comunidade 
multissetorial global. Por conseguinte, a comunidade da Internet iniciou 
um empreendimento multissetorial de baixo para cima para elaborar e 
entregar uma proposta para permitir essa transição e atender os 
critérios determinados pela NTIA. 

 
Já estão sendo feitos importantes esforços nas respectivas 
comunidades alcançadas por essa proposta, inclusive, embora não 
esteja limitado, para nomes em comunidades da ICANN e de códigos de 
país, para números na comunidade RIR e para parâmetros de protocolo 
no IETF.  
 
As minutas e gravações da reunião do GCI estarão disponíveis aqui 
here. A minuta da carta de intenção está agora disponível para a 
revisão e os comentários da comunidade aqui here. Nos próximos dias 
e semanas, o GCI vai continuar seu diálogo com comunidades da 
Internet. Instamos todas as partes interessadas a participar desde o 
início e com frequência dos debates da comunidade atualmente em 
andamento.  
 
Canais formais de comunicação com o GCI estão sendo desenvolvidos 
atualmente e serão comunicados assim que estiverem disponíveis.  
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