
RELATÓRIO DE VIAGEM

Evento: 1CANN74 Policy Forum (Internet para Atribuição de Nomes e Números)

Período: 13/06/2022 a 16/06/2022

Participante: Thales Marçal Vieira Netto

1. OBJETIVO

Participar, como representante do CNPq no Comitê Gestor da Internet - CGI.Br e

da delegação brasileira, na Conferência do ICANN 74, que trata de assuntos técnicos

relativos à Governança da Internet Mundial, por meio da definição de padrões e melhores

práticas para os registros de domínios na rede mundial de computadores.

2. PROGRAMAÇÃO

13/06:

- Participação da Plenária sobre a implementação de novos gTLDs (Domínios de

Topo Genérico) na rede mundial de computadores;

- Participar da sessão inicial do GAC (Comitê Consultivo da Diretoria do

ICANN, formado por governos e organizações intergovernamentais) - Tratou

das apresentações iniciais dos temas e forma de trabalhar do GAC;

- Acompanhar o primeiro round de discussões no GAC sobre os novos gTLDs; e

- Acompanhar a Reunião Bilateral entre o GAC e o GNSO (Organizador de

Apoio aos nomes genéricos, que trata da definição de políticas para os domínios

de primeiro nível).

14/06:

- Acompanhar a reunião do GAC, preparatória para a reunião com a Diretoria do

ICANN;

- Participação da Plenária sobre as discussões sobre as prioridades do ICANN;

- Acompanhar a Reunião do GAC sobre a questão da implementação do WI-lOIS

e as legislações sobre proteção de Dados Pessoais; e



- Acompanhar a Reunião do GAC sobre a questão de ações que visam reduzir os

ataques denominados "Abuso de DNSs".

15/06

- Acompanhar a Reunião bilateral entre o GAC e a ALAC (Comitê Consultivo,

que trata das preocupações dos usuários da internet). Nela foram apresentadas

questões relativas ao tratamento de dados pessoais pelas empresas mundiais e a

questão dos identificadores de domínios de entidades sensíveis (ONGs,

entidades humanitárias, entre outras que não deveriam ser divulgadas suas

informações de registro de domínio publicamente, por possíveis perseguições

que possam ocorrer;

- Acompanhar a apresentação das discussões do GAC para a Diretoria do

ICANN: e

- Acompanhar a primeira, segunda e terceira reunião de preparação do

documento do GAC que será encaminhado para a Diretoria do ICANN.

16/06:

- Acompanhar a quarta e a quinta reunião para preparação do documento do

GAC que será encaminhado para a Diretoria do ICANN.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Como conselheiro do CGI.Br, representando o CNPq, foi interessante entender

como funciona a dinâmica do ICANN e também para tomar ciência dos temas atuais que

tratam da manutenção e melhoria de procedimentos quanto à gestão da internet mundial.

Além disso, tomar conhecimento do posicionamento da entidade (GAC e ICANN)

quanto aos melhores procedimentos de políticas públicas para aperfeiçoar o funcionamento

da internet e, também, das questões mundiais que impactam os usuários de internet no

mundo.



4. IMAGENS DO EVENTO

BrasílialDF, 22 de junho de 2022.
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