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FÓRUM VIRTUAL DA COMUNIDADE

MATÉRIA PRINCIPAL

O Fórum de Políticas ICANN68 vai ocorrer de modo
virtual
A Corporação da Internet para Atribuição de
Nomes e Números (ICANN) anunciou que seu
Fórum de Políticas ICANN68, que devia ser
celebrado em Kuala Lumpur, Malásia, agora
será feito exclusivamente através de
participação remota. Esta decisão foi tomada
devido à atual pandemia do COVID-19. Em
breve, publicaremos detalhes das sessões,
datas de inscrição e da reunião.
Para mais informações sobre esta decisão, leia a resolução da Diretoria aqui.

NOTÍCIAS DA ICANN

A ICANN toma decisão sobre a emenda ao .COM e
sobre a Carta de Intenção Vinculante entre a ICANN e
a Verisign
Depois de ter recebido o feedback contínuo da
comunidade da Internet e em estreita consulta
com a Diretoria da ICANN, a organização
ICANN decidiu assinar a emenda ao Acordo de
Registro para o .COM e a Carta de Intenção
vinculante.
Leia mais sobre essa decisão no blog do
presidente e CEO, Göran Marby.

A ICANN publica documento com atualização de
políticas da UE
A ICANN tem publicado a primeira de uma
série de documentos com atualizações de
políticas da União Europeia (UE) e de
análises de tópicos, iniciativas e legislação

proposta de potencial relevância para a
ICANN e seu papel técnico no ecossistema
da Internet.
Leia o documento aqui.

Convocação para fazer Manifestações de Interesse
A ICANN iniciou uma Convocação para fazer
Manifestações de Interesse para Painelistas que
queiram fazer parte do Painel Permanente geral
para o Processo de Análise Independente (IRP) da
ICANN. O prazo para remeter Manifestações de
Interesse é 31 de julho de 2020, às 23:59 UTC.
Clicar aqui para saber mais

Adendo ao Relatório Inicial da Fase 2 do EPDP
publicado para comentários públicos
A equipe do processo expedito de elaboração de políticas (equipe do EPDP) da especificação
temporária para dados de registro de gTLDs publicou o Adendo ao Relatório Inicial, Fase 2,
para Comentários Públicos no dia 26 de março de 2020. O processo de Comentários Públicos
está aberto até terça-feira, 5 de maio de 2020.
Além disso, a equipe do EPDP oferecerá outra oportunidade para a comunidade da ICANN
fazer comentários sobre o relatório Inicial do EPDP, Fase 2, por meio do processo de
Comentários Públicos para o Adendo.
Saiba mais.

Faça seus comentários sobre a Análise de todos os
RPM (Mecanismos de Proteção de Direitos) no
Relatório Inicial do PDP (Processo de Elaboração de
Políticas) - Fase 1, em todos os gTLDs.
No dia 18 de março de 2020, o Grupo de Trabalho da GNSO
para a análise de todos os Mecanismos de Proteção de
Direitos (RPMs) no Processo de Elaboração de Políticas
(PDP) em todos os gTLDs publicou a Fase 1 de seu Relatório
Inicial para Comentários Públicos.
O principal objetivo desse relatório Inicial é solicitar
comentários sobre as 26 recomendações preliminares do grupo de trabalho, além de

apresentar 17 perguntas específicas para a comunidade e 24 propostas enviadas pelos
membros do grupo de trabalho que não chegaram ao nível de recomendações preliminares.
Além disso, o Grupo de Trabalho pede comentários sobre as seis questões abrangentes que
podem ajudar a embasar o trabalho de redação do Relatório Final. O período de comentários
públicos será encerrado em 27 de abril de 2020.

Plataforma de dados abertos 1.0 disponível
A ICANN launçou a primeira versão
da Plataforma de dados abertos como parte do
objetivo da corporação de aumentar a
transparência e a acessibilidade dos dados de
que dispõe. É possível pesquisar, navegar,
visualizar, baixar e analisar os dados disponíveis.
Faça sua inscrição agora mesmo para ter
acesso aos conjuntos de dados e recursos
exclusivos disponíveis, além de explorar as ferramentas.

NOTÍCIAS DA ICANN67

Relatório de números e pesquisa
Este relatório contém informações sobre a
participação por sessão do ICANN67, localização
e muito mais. Além disso, ele inclui resultados da
pesquisa do ICANN67, com foco nos pontos
positivos do nosso primeiro encontro virtual e nos
pontos a melhorar.
Clique aqui para ler o relatório.

Relatório de políticas pós-ICANN67
O relatório de políticas pós-ICANN67 registra
as decisões e os resultados das Organizações
de Apoio e Comitês Consultivos. Além disso, o
relatório define outras atividades e traz
recursos para permitir a participação
constante em questões importantes.
Clique aqui para ler o relatório completo.

Comunicado do GAC

O Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) da ICANN publicou o
Comunicado do GAC para o ICANN67.
Clique aqui para ler o documento.

Blog do Presidente: Recapitulação do workshop
remoto da Diretoria realizado em março
Por Maarten Botterman, membro da Diretoria da
ICANN

De 2 a 7 de março, a Diretoria da ICANN se reuniu
on-line para realizar um workshop, com o objetivo
de avançar os negócios e se preparar para
interagir com a comunidade durante o 67o
encontro público da ICANN, primeiro fórum da
comunidade a ser realizado de forma virtual.
Leia a publicação completa de Maarten
Botterman, membro da Diretoria, aqui.
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