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RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

 

Evento: Assembléia Geral Anual da ICANN75 (Internet para Atribuição de Nomes e 

Números). 

Local: Kuala Lumpur, Malásia. 

Período: 11/09/2022 a 22/09/2022 

Participante: Thales Marçal Vieira Netto 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Participar, como representante do CNPq e como membro de governo no CGI.Br, da 

Assembléia Geral Anual da ICANN75 (Internet para Atribuição de Nomes e Números), 

com a finalidade de compartilhar o conhecimento e a rede com profissionais da industria e 

governança da internet em todo o mundo e posterior aplicação nas atividades do CNPq.  

 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

 

Como membro de governo no CGI.Br, acompanhei as reuniões do Comitê Assessor 

Governamental do ICANN – GAC. 

 Nessa edição, o final de semana do dia 17 e 18 de setembro foram reservados para 

sessões de capacitação para novos membros e nivelamento sobre as temáticas do GAC.  

No primeiro dia foram apresentados: a forma de participação dentro da governança 

do ICANN (que é um organismo multistakeholder), como ele toma decisões e a 

representatividade dele diante do Board da ICANN. 

No segundo dia, as capacitações foram sobre as principais temáticas que estão sendo 

pautadas pelo GAC, para que houvesse um nivelamento entre os membros. 

Já na segunda feira (dia 19/09) começaram os trabalhos dessa reunião. Houve a 

sessão de abertura onde foram apresentados os assuntos para discussão e deliberação de 

encaminhamentos. Os principais temas tratados foram: 

- O novo “Whois” (dados dos registrados no DNS) diante das diversas 

legislações de proteções de dados pessoais e privacidade de dados; 

- As questões de conter os abusos de DNS ocorridos na internet; 
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- Discussão relativa às próximas rodadas de disponibilização dos DNS 

Genéricos. Problemas levantados pelo Brasil relativo aos Genéricos 

fechados. Preocupações sobre a aquisição por entidade privada de 

extensões extremamente importantes que não devem ficar sob domínio de 

uma única pessoa. Exemplo seria o “book”, ficar exclusivo para uma única 

empresa de livros; 

- O Brasil também usou o exemplo do apoio financeiro dado pelo ICANN 

para a manutenção da estrutura da internet na Ucrânia, para que essa ação 

possa se tornar um Programa do ICANN parra aumentar a inclusão digital 

e reduzir os hiatos digitais em países ou regiões de extrema pobreza ao 

invés de focar apenas na questão de apoio a um país em situação de guerra. 

Ainda na segunda, diante dos temas acima citados, o GAC fez a preparação para a 

reunião com o Board da ICANN, que aconteceu no outro dia. 

Para finalizar a segunda, aprofundaram-se as discussões relativas as novas rodadas 

dos DNSs genéricos e o encontro com outro grupo do ICANN que é denominado GNSO 

(Grupo que aconselha o ICANN sobre os domínios genéricos). 

A manhã da terça-feira (dia 20/09) iniciou com a discussão sobre a efetividade e as 

complicações de se implementar um novo WHOIS, diante da diversidade de legislações 

que surgiram relativas às questões de Proteção de Dados. Na sequência, continuou-se a 

discussão da reunião anterior (ICANN 74) quanto às ações que o ICANN está propondo, 

para mitigar as ações criminosas de abuso de DNS. Já no período da tarde, houve a sessão 

de encontro entre o GAC e a ccNSO (Organização que dá suporte ao ICANN relativo aos 

nomes/domínios dos países.  

Na sequência, aconteceu a reunião com o Board do ICANN, onde foram 

apresentadas todas as questões discutidas na segunda-feira para que o Board tenha 

conhecimento das opiniões do GAC. Para finalizar o dia, começou a redação do 

Communique do GAC, dessa reunião. 

Na manhã da quarta-feira (21/09) ocorreu a reunião com a ALAC (comissão de 

aconselhamento do ICANN formado pelos usuários de internet). 

Ainda pela manhã aconteceu uma reunião plenária onde foi apresentada a 

preocupação da ICANN com uma possível fragmentação da internet, deixando ela de 

ocorrer nos protocolos conhecidos hoje, mas sim em protocolos diferentes, que causaria 
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uma dificuldade para a interação global que conhecemos atualmente. Já no período da tarde 

foi reservado ainda para a preparação do Communique do GAC (duas sessões) 

No último dia de atividades, ocorreu a apresentação dos novos membros de cada um 

dos grupos e comitês do ICANN e depois uma apresentação sobre as questões geopolíticas, 

legislativas e de atividades regulatórias que podem influenciar a internet mundial. 

Por fim deste último dia, a redação final do comunique foi realizada. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Foram obtidas informações relevantes e atualizadas sobre relativas as melhores 

práticas de Governança da internet nos países e também de políticas para o 

desenvolvimento da internet no mundo, de modo a contribuir com maior efetividade na área 

de TI do CNPq e também como membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.Br, 

junto ao MCTI e das atividades correlatas do governo federal. 

 

 

4. IMAGENS DO EVENTO 

 

 
Assembléia Geral Anual da ICANN75 



 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF, 07 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Thales Marçal Vieira Netto 

Conselheiro Suplente do CGI.Br 
 


