
Elaboração Multissetorial  de Recomendações A Equipe de Apoio à   Elaboração de Políticas promove processos de baixo para cima, voltados para 
o consenso para elaborar recomendações sobre políticas globais de gTLDs, ccTLDs e endereços IP.

Elaborado pelo departamento de Comunicações da ICANN | Abril de 2021

OAs/CCs Organizações de Apoio/Comitês Consultivos 

Comitê Consultivo At-Large (ALAC) 

Qualquer integrante 
da comunidade 
At-Large pode 
comunicar novos 
problemas ao ALAC.

O ALAC conversa sobre as 
questões para definir o 
impacto que elas têm 
sobre os usuários 
individuais e a sua 
brangência.

O ALAC define os principais 
elementos de seu 
posicionamento.

. 
O ALAC designa líderes de 
questões para participar 
da elaboração de 
políticas.

Os líderes de questões 
conduzem a redação das 
respostas do ALAC.

O ALAC analisa a 
recomendação final e faz 
uma votação ou chega a 
um consenso sobre ela. 

Se a recomendação for 
ratificada, o ALAC a envia à 
Diretoria e à organização 
da ICANN, aos comitês 
consultivos e às 
organizações de apoio e a 
outros integrantes da 
comunidade para 
consideração. 
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DO PROBLEMA
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PROBLEMA 

Processo de Elaboração de Recomendações do ALAC
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alac.icann.org
Saiba mais sobre o ALAC 

O ALAC expressa os interesses dos usuários finais 
individuais da Internet como parte da elaboração 

de políticas e faz recomendações para a Diretoria da 
ICANN.

Comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC) 

Qualquer membro ou 
observador do GAC 
pode levantar questões 
para discussão. 

A Diretoria da ICANN 
também pode pedir 
recomendações do GAC. 

O presidente do GAC 
pede comentários dos 
membros, observadores 
ou grupos de trabalho. 

O presidente do GAC 
resume os comentários, 
com o objetivo de 
chegar a um consenso 
no GAC. 

Os membros, observadores 
e grupos de trabalho do 
GAC contribuem para a 
redação da recomendação. 
O GAC analisa a 
recomendação. 

REDIGIR A 
RECOMENDAÇÃO 

PEDIR A OPINIÃO 
DOS MEMBROS

CHEGAR AO CONSENSO 

PUBLICAR A 
RECOMENDAÇÃO 

IDENTIFICAR O 
PROBLEMA 

Processo de Elaboração de Recomendações do GAC 
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Se o consenso for 
alcançado, o presidente 
do GAC divulga um 
comunicado ou outra 
declaração formal por 
escrito para a Diretoria 
da ICANN. 

gac.icann.org
Saiba mais sobre o GAC 

O GAC faz recomendações à Diretoria da ICANN sobre 
questões relacionadas a políticas públicas, especialmente 

em áreas em que as políticas da ICANN  coincidem com  leis 
nacionais e acordos internacionais.
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Comitê consultivo do sistema de servidores raiz (RSSAC) 

Qualquer membro do RSSAC 
ou da comissão do RSSAC 
pode propor itens de 
trabalho, incluindo 
solicitações da Diretoria da 
ICANN, e depois enviar uma 
declaração de serviços para 
consideração do RSSAC. 

O RSSAC analisa a 
declaração de serviços. 
Se aprovada, o RSSAC 
cria um grupo de 
trabalho com membros 
do RSSAC ou da 
comissão do RSSAC. 

O grupo de trabalho redige 
um documento preliminar, 
que é enviado pelo líder para 
análise até que todos os 
comentários sejam recebidos. 
Se a comissão do RSSAC não 
tiver participado, o líder do 
grupo de trabalho do RSSAC 
poderá enviar o documento 
preliminar para essa comissão 
para análise. 

O grupo de trabalho envia o 
documento preliminar ao 
RSSAC.
O RSSAC vota no 
documento preliminar. 
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Processo de Elaboração de Recomendações do RSSAC 
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O RSSAC pode compartilhar o 
conteúdo com as partes 
afetadas. 
O RSSAC também pode publicar 
o documento aprovado para 
comentários públicos. 

APRESENTAR AS 
RECOMENDAÇÕES 

O RSSAC publica o 
documento aprovado.
O RSSAC acompanha e 
analisa os efeitos de 
suas recomendações.  

PUBLICAR 
RECOMENDAÇÕES 

rssac.icann.org
Saiba mais sobre o RSSAC 

O RSSAC assessora a comunidade e a Diretoria da 
ICANN sobre assuntos relacionados à operação, 

administração, segurança e integridade do sistema 
de servidor raiz da Internet. 

Comitê consultivo de segurança e estabilidade (SSAC) 

Os membros do SSAC, 
da Diretoria da ICANN, 
dos  OAs e CCs da 
ICANN podem pedir 
para o SSAC analisar 
uma questão. 

Se o SSAC concordar em 
analisar o problema, o grupo 
de trabalho começa a redigir  
um documento preliminar.

O grupo de trabalho pode 
compartilhar o documento 
preliminar com as partes 
afetadas.  
O grupo de trabalho envia 
as revisões ao SSAC. 
O SSAC também pode 
publicar o documento 
aprovado para 
comentários públicos. 

O SSAC chega ao consenso 
sobre o documento final. 
O presidente do SSAC pode 
compartilhar o documento 
final com as partes relevantes 
na comunidade da ICANN ou 
com o departamento jurídico 
da instituição. 
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Processo de Elaboração de Recomendações do SSAC 
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O SSAC publica o 
documento aprovado. 

O SSAC acompanha e 
analisa os efeitos das 
recomendações.  

ssac.icann.org
Saiba mais sobre o SSAC 

O SSAC assessora a Diretoria e a comunidade da 
ICANN em questões relacionadas à segurança e à 

integridade dos sistemas de alocação de endereços e 
nomes da Internet. 
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