Como responsável pelas reclamações na ICANN, passo
muito tempo divulgando o departamento de reclamações e
nossa meta de melhorar o trabalho de prestação de contas e
transparência em toda a organização da ICANN. Na verdade,
desde que o departamento de reclamações da organização da
ICANN começou a receber reclamações em maio de 2017,
sessenta e cinco por cento (65%) delas levaram a melhorias nos
processos.

Krista Papac, responsável pelas
reclamações na ICANN

Por isso é tão importante que vocês saibam como interagir com
o departamento de reclamações. São os comentários de vocês
que ajudam a organização da ICANN a melhorar.

O departamento de reclamações é um local centralizado para o
envio de reclamações relacionadas à organização da ICANN. Quando recebemos uma reclamação,
coletamos fatos, revisamos, analisamos e resolvermos os problemas da forma mais aberta possível, com
o objetivo de ajudar a organização da ICANN a aumentar a eficácia e a transparência. O departamento
também analisa os dados das reclamações como um todo para identificar e solucionar tendências
operacionais que devem ser melhoradas.
Para saber mais sobre o trabalho do departamento, vocês podem acessar o site e assistir a este vídeo.
Também recomendo que vocês falem comigo se tiverem dúvidas ou quiserem mais informações sobre o
departamento de reclamações. Se não souberem se é necessário fazer uma reclamação ou se não
tiverem certeza se nosso departamento é o lugar certo, falem comigo. Será um prazer conversar e tirar
as dúvidas de vocês.
No mês passado, visitei a sede regional de Montevidéu para me reunir com a equipe da América Latina e
Caribe (LAC) e falar mais sobre o meu trabalho. Expliquei como nosso departamento processa o trabalho
na organização da ICANN e o que estou fazendo para aumentar a eficiência. Já estamos com um pé em
2019, então convido vocês para conferir o relatório semestral do departamento de reclamações para
saber mais sobre como estamos melhorando, estabelecendo e revisando métricas, além de conhecer
nossas atividades.

Dê sua opinião sobre o plano estratégico
preliminar para os anos fiscais 2021-2015
No final de dezembro de 2018, a ICANN publicou para
comentários públicos o plano estratégico preliminar para os anos
fiscais 2021 - 2025. Clique aqui para dar sua opinião e ajudar a
traçar o futuro da ICANN, definindo objetivos estratégicos em
longo prazo que reflitam a missão e a visão da corporação. Os
comentários públicos estarão abertos até 11 de fevereiro de 2019.
Para se preparar para a elaboração deste plano, a ICANN iniciou

um processo de identificação de tendências internas e externas
que afetam seu futuro, sua missão e suas operações. A
comunidade, a Diretoria e a organização da ICANN contribuíram
muito para esse trabalho.
Depois deste período de comentários públicos, a organização da
ICANN fará uma revisão da versão preliminar. Para ajustar melhor
o plano, foi marcada uma sessão de planejamento estratégico na
ICANN64 em Kobe.
Depois da ICANN64, a organização da ICANN vai incorporar as
alterações ao plano estratégico preliminar. Em seguida, a
Diretoria vai finalizar e adotar o novo plano estratégico para os anos fiscais 2021 - 2025.
Para saber mais sobre o processo de planejamento estratégico e acompanhar o andamento, acesse a
Página de planejamento estratégico da ICANN

Encontro geral na sede regional em Montevidéu
De 4 a 6 de dezembro de 2018, a sede regional de Montevidéu
realizou o primeiro encontro geral com a equipe da organização
da ICANN da América Latina e Caribe (LAC) e com a equipe de
apoio global para definir novas prioridades. O grupo participou de
diversas atividades, como um workshop de melhores práticas e
inovação, notícias sobre iniciativas de diferentes departamentos
e várias atividades para gerar mais entrosamento e sinergia na
organização da ICANN. A sede regional também inaugurou um
espaço recém-reformado na Casa de Internet, uma central que
abriga o nosso escritório e oito organizações parceiras do
ecossistema da Internet.

Participantes do encontro geral na sede
regional de Montevidéu, Casa de Internet Saiba mais sobre a sede regional no nosso relatório de 5 anos
da América Latina e Carib e.
da estratégia da LAC (Visão geral da sede regional, página 5

do relatório)

Semana da infraestrutura da Internet no Brasil
Daniel Fink, gerente de participação de partes interessadas para o Brasil, participou da Semana da
infraestrutura da Internet do NIC.br,que combinou três eventos importantes: IX Forum12 - Promoção
de diálogos sobre pontos de troca de Internet, GTER 46 e GTS 32. A semana de atividades foi
realizada de 10 a 14 de dezembro em São Paulo, Brasil. Edward Lewis, tecnólogo sênior do gabinete do
diretor de tecnologia (CTO) da ICANN, apresentou os resultados da recente substituição da chave de
assinatura de chaves (KSK) e as próximas discussões sobre a ampliação da segurança dos
identificadores críticos.

Em 17 de dezembro de 2018, foi realizado um seminário na web de capacitação para a comunidade da
LAC sobre projetos de aceitação universal (UA) no Brasil. Os palestrantes convidados são membros da
comunidade da Internet no Brasil: Sávyo Vinícius de Morais (perfil da comunidade da LAC deste mês veja abaixo) e Mark Datysgeld (confira o perfil dele na Wiki da ICANN).
Leia mais sobre o estudo sobre aceitação universal na edição de dezembro do nosso boletim informativo
regional: Estudo sobre aceitação universal no Brasil.

Atualização do EPDP
Em 21 de dezembro de 2018, a equipe do processo expedito de
elaboração de políticas (EPDP) sobre a especificação
temporária para dados de registro de domínios de topo
genéricos (gTLDs) encerrou o processo de comentários públicos
sobre seu relatório inicial. A equipe do EPDP está analisando
ativamente todos os comentários recebidos e preparando seu
relatório final. De 16 a 18 de janeiro, a equipe do EPDP se
reunirá em Toronto, Canadá, com o objetivo de concluir o
relatório final.

Novidades sobre o Conselho da GNSO
O Conselho da GNSO (organização de apoio a nomes
genéricos):
Adotou a revisão feita pela GNSO do Comunicado do
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) da ICANN63. A GNSO enviou a revisão à
Diretoria da ICANN e informou ao GAC.
Confirmou que Heather Forrest terá um mandato de dois anos como representante da GNSO no
Comitê de Seleção do Programa Fellowship da ICANN e indicou Andrew Mack para ser orientador
do programa por um período de um ano.

Abordagem do Grupo de pesquisa sobre o uso
de emojis como domínios de segundo nível
Na ICANN63, o Grupo de pesquisa da Organização de Apoio
para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) sobre o
uso de emojis como domínios de segundo nível recebeu
comentários de que não estão assumindo riscos suficientes,
pois se concentram demais na solicitação da Diretoria da
ICANN de informar a comunidade sobre os riscos identificados
no SAC 095 | Informe do Comitê Consultivo de Segurança
e Estabilidade sobre o uso de emojis em nomes de
domínio. No entanto, o grupo de pesquisa e o conselho da
ccNSO reiteraram que o grupo de pesquisa não se concentra
apenas no SAC 095, mas também está buscando as perspectivas dos ccTLDs. Como parte dessa
abordagem equilibrada, o grupo de pesquisa abordou ccTLDs que têm capacidade de aceitar o registro
de nomes de domínio com emojis para pedir suas opiniões e perspectivas e apresentá-las à comunidade.
Além disso, o grupo de pesquisa pediu mais comentários à comunidade de ccTLDs. As respostas
recebidas serão discutidas pelo grupo de pesquisa e incluídas em um relatório que deverá ficar pronto
antes da ICANN64. Saiba mais sobre o grupo de pesquisa aqui.

O GAC cria novo Grupo de Trabalho sobre
Princípios Operacionais
A presidente do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais criou um novo grupo de trabalho. A finalidade
do Grupo de Trabalho de Evolução dos Princípios Operacionais do GAC é estudar, elaborar e recomendar
alterações aos atuais princípios operacionais do GAC para os integrantes do GAC. As possíveis
recomendações ajudarão o GAC a melhorar a organização, a abrangência, a clareza e a especificidade
das operações, dos processos e dos procedimentos do comitê, especificamente diante da comunidade
empoderada da ICANN.

Comitê Consultivo At-Large (ALAC - At-Large Advisory Committee)/Atualização
At-Large
Implementação da revisão do At-Large
O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) aprovou por unanimidade o Plano de implementação detalhado
da revisão do At-Large. O plano define oito atividades mencionadas na revisão do At-Large e inclui
cronograma e implicações de recursos. O documento será analisado pelo Comitê de Eficácia
Organizacional (OEC) da Diretoria da ICANN em breve, e a Diretoria da ICANN fará uma análise em
janeiro.
Indicações At-Large
Justine Chew trabalhará como contato do At-Large no Grupo de Trabalho do Processo de
Elaboração de Políticas para Procedimentos Subsequentes de Novos Domínios de Topo
Genéricos. Chew também substituirá Maureen Hilyard na Via de Trabalho 5.
O Comitê de Seleção de Indicados do ALAC (AASC) analisou manifestações de interesse para o
cargo de orientador do At-Large para o Programa Fellowship da ICANN. O AASC selecionou
Amrita Choudhury como orientadora e Sarah Kiden como suplente. O ALAC aprovou as seleções
do AASC.

Queremos seus comentários!
A organização da ICANN publicou para comentários públicos a versão preliminar do plano operacional e
orçamento para o ano fiscal 2020. Queremos e precisamos dos seus comentários sobre esse processo
tão importante. Dê sua opinião até 8 de fevereiro.
Comece agora!

Novo grupo de pesquisa técnica começa a trabalhar
O grupo de pesquisa técnica sobre acesso a dados de registro não
públicos se reuniu para começar a explorar soluções técnicas para
oferecer acesso a dados não públicos a terceiros por meio do Protocolo
de Acesso a Dados de Registro (RDAP). Leia mais sobre os membros
convidados e a experiência de cada um aqui.

Novo infográfico para registrantes: Renove seu
nome de domínio!
Foram publicados novos conteúdos para registrantes em vários
idiomas em todos os sites da ICANN. Confira o novo infográfico:
Renove seu nome de domínio antes que ele expire!

Oportunidades de participar: Revisões da

ICANN
A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
(ICANN) tem várias oportunidades para que a comunidade
participe e faça comentários.
As revisões organizacionais são conduzidas por
examinadores independentes para avaliar em que medida as Organizações de Apoio, os Comitês
Consultivos e o Comitê de Nomeação (NomCom) cumprem sua finalidade, além de examinar se é
necessário fazer mudanças na estrutura ou nas operações.
O documento de Avaliação de Viabilidade e Plano de implementação inicial da Revisão do Comitê
de Nomeação (NomCom2) foi concluído e está disponível aqui.
O documento de Avaliação de Viabilidade e Plano de implementação inicial da Revisão do Comitê
Consultivo do sistema de servidores raiz (RSSAC2) foi concluído e está disponível aqui.
Acesse a tabela de atualização de status da análise para conferir o status mais recente de todas as
análises específicas e organizacionais ativas.

Minha primeira conexão com a Internet foi em 2007 em uma
cidade muito pequena do Brasil, chamada Ipueira. Fiquei
fascinado e decidi seguir carreira em tecnologia da informação.
Então, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Agora, estou começando minha pesquisa de mestrado
sobre segurança da rede e Internet das Coisas na Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

Sávyo Vinícius de Morais (Brasil)

Por causa da minha experiência, um dos meus ideais é fazer
com que a Internet seja acessível para todos, não importa a
dificuldade. Atualmente, tenho um projeto para apoiar pequenos
provedores de serviços de Internet (ISPs) no estado do Rio
Grande do Norte para que eles possam implementar o IPv6 e
outras práticas recomendadas da Força-tarefa de engenharia da

Internet.
Minha primeira experiência na ICANN foi na ICANN62, realizada na Cidade do Panamá. Participei do
encontro como membro do NextGen e, desde então, estou trabalhando em um projeto para apoiar a
região da LAC com a Aceitação Universal. Os resultados de uma primeira pesquisa feita sobre o
contexto do Brasil foram apresentados na ICANN63 e debatidos durante a sessão do espaço da LAC.

25 de janeiro de 2019

Fórum de governança da Internet de
Trinidad e Tobago (TTGF)

Trinidad e Tobago.

27 a 30 de janeiro de
2019

CANTO 35

Georgetown, Guiana

