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CLAUDIA RUIZ:  Olá a todos. Bem-vindos ao webinar da LACRALO de Comunicação. Um 

momentinho, por favor. Vamos começar. 

Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar, que 

acontece na quinta-feira, dia 5 de Setembro. Nós não vamos fazer uma 

chamada, porque é um webinar, mas eu consigo ver todos os 

participantes. eu gostaria de pedir que vocês coloquem o telefone e o 

computador no modo silencioso, para que não perturbem a chamada. E 

por favor, digam o seu nome ao falar, para que os interpretes e a 

transcrição registrem o seu nome. E falem numa velocidade razoável 

para permitir uma interpretação precisa. 

Da ICANN, nós temos Heidi Ullrich, Silvia Vivanco e eu, Claudia Ruiz. 

Com isso, eu agradeço. 

 

LILIAN DE LUQUE:  Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu sou Lilian De Luque. Gostaria 

de dar as boas-vindas a esse webinar, que programamos no Grupo de 

Trabalho de Comunicações da LACRALO. E para que vocês conheçam 

melhor a ICANN e estejam melhor preparados para se candidatarem ao 

Programa de Bolsas de Fellowship e NextGen. O NextGen vai abrir as 

inscrições em breve para a reunião de Cancun em Março.  

A nossa agenda de hoje é muito interessante. Em primeiro lugar, vocês 

vão ouvir, então, o presidente da LACRALO, Sergio Salinas Porto, que é 

Argentino. Depois, vamos falar dos Programas de Bolsas de Fellowship e 

NextGen. Eu vou fazer a apresentação e a Gerente do Programa de 

Fellowship, Siranush Vardanyan, que tem uma ampla experiência e 

conhecimento sobre esse programa, vai falar depois. Haverá uma 

sessão de perguntas e respostas. Para a sua informação, aqui no painel, 
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vocês veem uma mão que diz "Raise Hand", que vocês podem clicar aí 

para fazer uma pergunta. Nós temos um tempo reservado para 

perguntas e respostas. E vamos tentar aproveitar o nosso tempo ao 

máximo. Nós vamos ter uma prestação sobre a ICANN do Harold Arcos. 

Depois, o Sergio Salinas, novamente, vai falar sobre a reunião da ICANN 

67 em Cancun, como vocês podem participar, especialmente, os da 

região da América Latina e o Caribe. E finalmente, mas não menos 

importante, teremos Angie Contreras, que é a Presidente de Mulheres 

da ISOC. Ela vai falar de um tema muito importante hoje, que é gênero e 

inclusão, como podemos empoderar a participação das mulheres, das 

mulheres indígenas, essas comunidades que tem pouca representação e 

são muito importantes para a ICANN. E esse é o objetivo desse trabalho. 

Precisamos que mais mulheres veem trabalhando em tecnologia, que 

mais mulheres participem na ICANN. Bom, era isso que eu tinha a dizer. 

Eu vou passar a palavra para o presidente da LACRALO, Sergio Salinas 

Porto.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muito obrigado, Lilian. Aqui, com 43 participantes. Não disse bom dia, boa 

tarde. Como geralmente faz, porque como é uma organização global 

está presente nos cinco continentes. E é por isso, nós não sabemos, na 

verdade, quem está do outro lado, em que lugar do mundo. Então, serei 

muito breve. Gostaria de explicar para vocês. Usamos muitas siglas. É 

LACRALO, pode parecer estranho para vocês, mas representa a América 

Latina e o Caribe dentro da ICANN.  

Esse webinar foi organizado, em parte, pela LACRALO, pela região da 

América Latina e do Caribe. E vejo, que há muitos participantes, que 

falam inglês e espanhol nessa sessão e isso me indica que há pessoas do 

Caribe, não apenas participantes da América Latina. É excelente que 
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vocês estejam participando. Esse webinar é baseado numa diversidade 

significativa. É importante discutir e se envolver na ICANN com objetivos 

bastante claros. Como eu falei, o empoderamento dos usuários finais da 

internet e a sua participação na ICANN e como a internet impacta a 

nossa vida. E além disso, a Angie Contreras, que está nesse webinar vai 

falar sobre gênero e inclusão de minorias.  

 

INTERPRETE:  Não estamos ouvindo o áudio. Bem, os interpretes se desculpam, mas 

não estamos ouvindo o áudio. Não conseguimos ouvir o Sergio Salinas. 

 

CLAUDIA RUIZ:  Sergio? Nós perdemos a sua conexão. A Lilian... você pode continuar? 

 

LILIAN DE LUQUE:   Bom, o Sergio voltou. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bem, eu não sei quando é que caiu a minha linha, mas eu gostaria dar as boas-

vindas e fazer essa breve introdução. E eu vou passar então, direto para 

Siranush e a Lilian, porque elas podem explicar muito bem o Programa 

de Fellowship. 

 

LILIAN DE LUQUE:  Bom, vamos começar então, com o tema. Eu gostaria de pedir então, 

que colocassem na tela aqui, a apresentação. Como vocês ouviram, 

como eu disse antes na introdução. Então, vocês podem digitar aí na 

janela do chat, levantar a mão ou esperar até que a apresentação seja 

concluída. Então, o título é "ICANN e você, uma viagem dos steakholders 

ou partes interessadas". Quais são os nossos programas? Temos três 

programas, que são os seguintes e vocês podem se candidatar. Um deles 

é o Fellowship, que é um programa para a capacitação global para 

apoiar a comunidade multissetorial da ICANN. Então, o processo de 
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candidatura é online e está aberta três vezes por ano, para que você 

participe de uma reunião pública da ICANN.  

Depois, temos o Programa de NextGen, que é o programa para a nova 

geração, que tem base regional e a ideia é conscientizar e promover 

futuras discussões dentro das universidades, dentro das diversidades, de 

outros fóruns regionais. E a candidatura está aberta online, três vezes 

por ano para que participe uma das reuniões da ICANN. Aqui é 

importante destacar um componente regional, só os que podem se 

candidatar são jovens da região, onde será realizada a reunião da ICANN. 

E há um outro programa que é o Newcomers, que entraram agora na 

comunidade da ICANN. Nunca participaram de uma reunião da ICANN. E 

essa participação na reunião da ICANN pode ser de forma remota ou 

presencial. Nós temos um dia, que é o domingo em duas das reuniões 

anuais, um dos domingos é dedicado ao Newcomer ou recém-chegado. 

Há pessoas que participam pela primeira vez numa reunião da ICANN. 

Próximo slide. Peço então novamente, próximo slide. Claudia, você 

pode, por favor, colocar o próximo slide? Bem, houve um problema 

aqui. O slide, por favor. 

 

CLAUDIA RUIZ:  Só um minutinho, Lilian. Porque houve um problema aqui com a minha 

tela. 

 

LILIAN DE LUQUE:  Então, bom, vamos falar sobre as diferenças entre o programa 

Fellowship e o NextGen. É... um momentinho, por favor. Estou tentando 

resolver um problema aqui.  

 

CLAUDIA RUIZ:   Eu errei o telefone de um participante, que quer participar.  
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LILIAN DE LUQUE:  Então, qual é a diferença entre o programa de Fellowship e NextGen. O 

Fellowship, ele enfoca a capacitação para dar apoio à diversidade, 

envolvimento ativo na comunidade da ICANN. Então, a candidatura é 

feita online, aberta três vezes por semana, 45 fellows são selecionados 

para cada reunião com cinco mentores e deve haver, os candidatos tem 

que ter, pelo menos, 21 anos e não há um limite de idade, qualquer um 

pode participar. Mas o NextGen, ele enfoca em educação, 

conscientização e envolvimento futuro. Os candidatos devem ter entre 

18 e 30 anos, devem viver e estar inscrito em algum programa de 

educação superior em nível de graduação ou pós-graduação na região, 

onde será a reunião da ICANN. De [inaudível] ou mais candidatos são 

selecionados para participar na discussão. Com o apoio totalmente 

personalizado e três do NextGen, que podem agir como embaixadores. 

Eles são como mentores para acompanhar os novos membros do 

NextGen.  

Vamos para o próximo. Obrigado, Claudia. Vamos para o próximo. Como 

é que é financiado o programa? O Programa de Fellowship, aqueles que 

já passaram por esse programa, recebem fundos para a viagem, para a 

hospedagem. Vamos... eu vou ler aqui, eles recebem pagamento para 

uma diária, viagem, hospedagem. Essa diária é para cobrir algumas 

despesas para assistir a reunião pública. Quanto a viagem, temos o 

bilhete de avião, classe econômica; hotel e uma diária para cobrir todas 

as despesas para assistir a reunião pública. Para os newcomers, não há 

financiamento. Mas essa é uma via de abrir as portas para a 

comunicação e a aprendizagem através da ICANN Learn ou de forma 

pessoal. Eu recomendo visitar essa plataforma. Tem muitos cursos. São 

excelentes, em que vocês terão uma boa compreensão do que é a 

ICANN. 
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Próximo. Muito obrigada. O Programa de Fellowship, que eu vou 

apresentar os detalhes. E o alvo desse programa é fortalecer a 

diversidade do modelo multissetorial, promovendo oportunidades para 

indivíduos de comunidades sub-atendidas, sub-representadas para 

transformar-se em atividades ou participantes ativos da comunidade. 

Para começar a fazer parte da comunidade da ICANN, esses fellows 

estão expostos aos trabalhos da comunidade da ICANN e cada fellow 

recebe um mentor, recebe treinamento, um plano de trabalho e como 

beneficiário desse Programa de Fellowship, você vai receber 

treinamento em diferentes áreas de conhecimentos antes, durante e 

depois da reunião pública. E portanto, é um apoio global e geral e bem 

abrangente. E além disso, como eu disse antes, receberão ajuda para a 

viagem, financiamento para participar. E esse Programa Fellowship, 

diferente do Programa NextGen, veem de antecedentes diferentes, 

setores universitários, como: comunidades técnicas, sociedade civil, etc.  

Vamos agora, falar sobre o requisito de poder ser elegido, a 

elegibilidade, o solicitante e todos os setores de regiões do ecossistema 

mundial podem solicitar participar do Programa de Fellowship. Devem 

ter, pelo menos, 21 anos. Devem estar interessados ou já participando 

dos diferentes componentes do trabalho da ICANN na elaboração de 

políticas, também sobre a operação do DNS, a segurança e estabilidade 

da internet global. Também devem assistir os cursos da ICANN Learn, da 

forma obrigatória, para poder entender com funciona a ICANN, toda a 

mecânica da ICANN. E não estar envolvido ou associado com outros 

programa de viagem com o patrocínio da ICANN, no momento da 

seleção. E além disso, é por isso que é deve ser exclusivamente, um 

fellow. E também, o que é importante, é que os solicitantes ao Fórum 

de Políticas e que vai ser, foi em Julho, que durou quatro dias só. Teve 
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solicitantes e eles devem ter completado esse Programa de Fellowship 

da ICANN e obter um certificado. Isso é para poder solicitar e ser 

favorecido com a possibilidade de participar da próxima reunião. E 

antes devem ter recebido, não mais que dois Fellowship. Os fellows que 

vão pela segunda e terceira vez, devem comprovar e demostrar o seu 

envolvimento e engajamento em uma das comunidades da ICANN ou 

programa. Então, só podem solicitar participar do Programa de 

Fellowship, três vezes. Quanto aos requisitos, o que vocês tem que ter 

como [inaudível] é participar ativamente em todos os programas de 

bolsas de mentoria, completar também os cursos adicionais exigidos da 

ICANN Learn, participar da reunião pública da ICANN e outras 

atividades, que são obrigatórias, também, sessões específicas para 

bolsistas da ICANN, que acontecem durante a reunião. Também é muito 

bom criar contatos, interagir com ex-alunos do programa, conhecer 

novas pessoas e membros da comunidade e manter esse contato depois 

da reunião. E vamos para poder ser orientado e também, devem 

preencher uma sondagem depois, da região, demonstrando as tuas 

perspectivas, o que vocês aprenderam, o que vocês esperam depois 

para o futuro, participando da ICANN. Nossos participantes são 

encorajados a participar ativamente nos processos de desenvolvimento 

de políticas da ICANN e também, queremos que os participantes sejam 

engajados permanentemente.  

Agora, eu vou falar sobre o Programa NextGen da ICANN. Como eu disse 

antes, a organização ICANN tem o objetivo que é buscar jovens da 

próxima geração para que participem ativamente nas comunidades 

regionais e também para dar forma ao futuro da política global da 

internet. E a cada dia, a ICANN faz trabalhos muito importantes. A 

ICANN precisa de mais gente e se vocês consideram que já estão 
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prontos para participar de algumas das reuniões públicas da ICANN, 

como membros do Programa NextGen, vocês podem se candidatar. É 

fascinante. Eu falo pela minha experiência. Eu comecei como membro-

embaixador no Setor de Negócios. É um programa que já não existe. Eu 

representava a Colômbia e eu me transformei em membro permanente 

em Barcelona.  

Vamos para o próximo. Agora, eu vou falar sobre a elegibilidade para o 

Programa NextGen, para os futuros membros do Programa NextGen. 

Esses membros potenciais devem estar matriculados como estudantes 

universitários de PhD ou de doutorado em alguma universidade; ter 

entre 18 e 30 anos, não devem ter mais de 30 e se você tiver mais de 30 

anos, poderá solicitar participar do Programa de Fellowship. E 

atualmente, devem estar vivendo e estudando na região em que 

acontece a reunião da ICANN correspondente. E eu queria lembrar que 

as reunião se revezam através das diferentes, das cinco regiões 

geográficas. A próxima vai ser na América do Norte, na cidade de 

Montreal, no Canadá. Depois vem a reunião em Cancun, em 

representação da América Latina. E depois, Ásia, Pacífico [inaudível]. 

Então, se vocês pertencerem a algumas das regiões, saibam que podem 

candidatar-se para algum desse programas. E para aqueles que tiverem 

interessados na governança da internet, no futuro da internet e outros 

tópicos cobertos pela ICANN, são elegíveis. 

Vamos para o próximo slide. Vamos continuar discutindo outros 

assuntos, se você for selecionado, como participante, o dever  

[inaudível] participar da reunião da ICANN e dos eventos requeridos, 

específicos, obrigatórios e você deveria também participar ativamente 

da reunião, como participantes do NextGen. Também, apresentar um 

projeto de 5 à 10 minutos sobre diferentes assuntos. 
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Vamos para o próximo slide. Agora, eu vou falar sobre outra questão. Se 

vocês já participaram do Programa NextGen poderão solicitar participar 

como embaixador do NextGen de diferentes, podem ser diferentes 

áreas; por exemplo, de algum programa, ter participado de algum 

Programa NextGen em representação da comunidade técnica ou de 

algum governo. E nós, o que nós queremos é que todos possam 

candidatar-se a esse Programa de Embaixadores. E receberão fundos 

para o bilhete de avião e outras despesas e também, seguro. E também, 

vocês deverão oferecer informação pessoal. A solicitação é feita em 

inglês e devemos seguir vários critérios; por exemplo, demonstrar 

interesse na interne, no ecossistema da internet e na ICANN ou na 

internet em geral.  

Vamos para o próximo slide. E o solicitante deve expressar como essa 

participação do NextGen será de valor para eles em geral. Também é 

importante a qualidade, que tem os solicitantes, na maneira de 

expressar-se. Também se o interesse em questões relacionadas a 

ICANN. E também, expressar a sua vontade e interesse de participar e 

como pode melhorar a partir de participar dessas reuniões da ICANN. E 

a única maneira de candidatar-se é através do sistema de inscrição 

online. Também poderão participar do próximo Programa NextGen, mas 

sempre há predomínio do pessoal da região em que acontece a reunião 

da ICANN. Tem que preencher todos os formulários pontualmente. 

Haverá um comitê independente, que revisará as solicitações. Para 

revisá-las, temos entre 15 e 20 participantes de cada região, que são 

anunciados no site da internet, 8 semanas depois das solicitações serem 

apresentadas. Trabalhamos como administrador. E também devem 

fazer apresentações sobre governança da internet e podem participar 

de muitas diferentes sessões das reuniões da ICANN. E durante a ICANN 
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67, vamos ter o fórum da comunidade e em Cancun, no mês de Março e 

em 9 de Setembro, teremos a abertura do próximo período, que será 

encerrado 8 de Outubro. E vou deixar agora aqui, a palavra para 

alguém, que é como um anjo, que nos apoia, que é a Gerente do 

Programa de Fellowship, é uma representante da Armênia, a Siranush. E 

eu vou deixar espaço para ela. E vocês podem fazer consultas e 

perguntas a ela. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: Obrigada, Lilian. Espero que vocês possam me ouvir. Sou Siranush Vardanyan, 

Gerente do Programa Fellowship da ICANN. Eu só queria mencionar aqui 

para o Grupo de Comunicações da LACRALO e a Equipe de At-Large, que 

fez essa [inaudível] webinar. Parabéns. Eu sei que isso começou como 

um... ela começou participando do Grupo Inter-regional e mostrou, 

participou dos dois Programas NextGen e Fellowship. E explicou a 

diferença entre os dois programas e como podemos encorajar o pessoal 

para participar. Também queria falar sobre alguns aspectos específicos 

do Programa de Fellowship. Começamos o ano passado com a revisão 

do programa e agora, temos novos requisitos e que foram 

implementados. A comunidade sugeriu a necessidade de um maior 

engajamento com a comunidade, maior envolvimento com a seleção, a 

mentoria de fellows. E o Comitê de Seleção, agora, implementou um 

programa de representantes da comunidade da ICANN e de diferentes 

comunidades dentro da ICANN, representantes do sistema de [inaudível] 

de dois-códigos de país, do Setor de At-Large, do GAC. E todos essas 

pessoas estão realmente fazendo um trabalho impressionante na 

seleção de fellows. Esse programa é muito competitivo.  

Eu só queria mencionar alguns números. Por exemplo, para a ICANN 66 

em Montreal, que vai ser daqui a dois meses, temos recebido 454 
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solicitações e só 36 são selecionadas. Portanto, é muito competitiva. E 

esse Comitê de Seleção presta muita atenção a maneira de como a 

pessoa está participando em nível indígena, como participam e também, 

o desenvolvimento profissional. E se você for um newcomer, deveria 

mencionar na sua solicitação, que você está trabalhando em diferentes 

setores dessa comunidade multissetorial da ICANN e demonstrar 

também a sua vontade de participar desses setores e também, tomar 

curso do ICANN Learn antes de candidatar-se e completar esses cursos 

para obter o certificado. Como disse a Lilian, a solicitação deve ser feita 

e preenchida só em inglês. Sabemos que talvez, isso não seja muito bom 

para os que não são anglofalantes. Mas é que é um programa global e 

portanto, a língua oficial do programa, o inglês. E essas solicitações só 

podem ser em inglês. E mais adiante, quando vocês forem selecionados, 

vamos tentar buscar mentores, que falem a sua língua também, durante 

as sessões de Fellowship nas reuniões da ICANN. Oferecemos a tradução 

simultânea em francês, em inglês, em espanhol, português e 

dependendo, também, do lugar da reunião. Mas em geral, temos três 

idiomas principais para a participação: o inglês, o espanhol e o francês. 

Se vocês forem selecionados, você não será, não conhecer o inglês 

assim, entender as discussões, porque haverá tradução simultânea 

sempre. Se vocês forem então, newcomers terão sempre um mentor 

para cada um, quem vai trabalhar com vocês dois meses antes da 

reunião. Também terão três webinars, em que a equipe de funcionários 

da ICANN vai prepará-los, apresentando o que vai acontecer em cada 

reunião da ICANN, para que vocês entendam as prioridades de cada 

reunião em particular. E antes... isso antes que a sua primeira 

participação de uma reunião. Também temos fóruns públicos.  



LACRALO Webinar    PT 

 

Page 12 of 26 

 

E aqui temos o Programa de Newcomers, que mencionou a Lilian, que 

todos são convidados. Mas o Programa de Fellowship e NextGen são a 

via de vocês serem competitivos, para poder ser selecionados e para 

poder fazer parte de um programa em que a participação recebe apoio 

através de financiamentos para a viagem e também da preparação 

correta para participar da próxima reunião. E também, queria mencionar 

aqui que... queria mencionar, que para a ICANN, a sua voz é muito 

importante. E como disse a Lilian, esses programas são importantes e 

dediquem tempo ao programa ICANN Learn, em que há muita 

informação importante, que explicará não só o que é um modelo 

multissetorial da ICANN, mas também vai ajudar vocês a preparar-se 

para a reunião. E aqui, vocês obterão conhecimento, que a partir do 

ICANN Learn, realmente, vocês poderão apresentar uma solicitação mais 

competitiva e mais poderosa. Então, eu fico aqui à disposição para 

responder perguntas. E também aqui, mostro os links para os cursos. 

Então, esse em espanhol também. Então, diz o que é ser um recém-

chegado, um newcomer. E o Harold vai compartilhar o link para o 

Programa NextGen. O NextGen vai estar aberto para Cancun, que vai ser 

na América Latina e no Caribe. E vocês, dessa região, são bastante 

elegíveis para esse programa. O Programa de Fellowship para Cancun já 

foi encerrado. Infelizmente, você não pode mais se inscrever para o 

Programa Fellowship. Mas o próximo será em Novembro, para a ICANN 

68, que é um Fórum de Políticas. A diferença entre as três reuniões 

anuais. Um é um fórum da comunidade e há um Fórum de Políticas. E 

para esse Fórum de Políticas, qualquer um pode se candidatar, de 

qualquer região para o Programa de Fellowship. Mas as outras reuniões, 

mas para o Fórum de Políticas, por recomendação das comunidades da 

ICANN, então apenas os que já participaram do Fellowship, podem se 
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candidatar ao Fórum de Política. E a ICANN 68, que vai ser em Kuala 

Lumpur na Ásia, só para os que já participaram do programa. Então, a 

próxima reunião para newcomers será a ICANN 69. As inscrições para 

essa reunião estarão abertas a partir de Fevereiro, dia 20 de Fevereiro 

de 2020. Mas antes disso, se vocês estão muito interessados, façam os 

cursos e visitem o site da ICANN, que tem muitos recursos que podem 

ajudá-los na sua candidatura. Então, eu gostaria de... estou aqui 

disponível para responder qualquer pergunta.  

 

LILIAN DE LUQUE:  Bem, agora, teremos um período curto de perguntas. Se vocês não 

tiverem nenhuma pergunta agora, vocês podem escrever a sua pergunta 

no chat ou levantar a sua mão ou senão eu vou digitar aqui o endereço 

de e-mail, para que você envie a sua pergunta. Nós vamos aproveitar, 

que a Siranush está aqui conosco hoje. Então, se vocês tiverem alguma 

pergunta.  

Há uma pergunta do Carlos Amezcua para a Siranush. Não, na verdade, 

ele gostaria de ter os links para essas informações. O Harold já postou, 

mas então, vamos pedir para postar novamente. 

André, você tem uma pergunta? Pode falar. Se André quiser falar. 

Claudia, pode por favor, ativar o microfone? Ou André, você pode digitar 

no chat. A pergunta, talvez, eu não tenha entendido mesmo. A questão 

da quantidade de vezes que pode, que é possível inscrever-se para o 

Programa de Fellowship.  

 

SIRANUSH VARDANYAN: Você pode se inscrever para o Programa de Fellowship só uma vez, mas você 

pode da próxima vez, candidatar-se como embaixador do NextGen. Para 

o Fellowship, na verdade, você pode ser selecionado três vezes. A 

intenção é que a primeira vez, você é um recém-chegado, você está 
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aprendendo. A segunda vez, você já é parte da comunidade ou está 

engajado em nível regional. E a terceira vez, que você é parte das 

discussões de políticas. Você participa de um grupo de trabalho, que 

você faz sugestões, elabora políticas. Então, você trabalha já com 

políticas. Há um limite de três candidaturas por pessoa para Fellowship.  

 

LILIAN DE LUQUE:  Então, Siranush, se não houver mais perguntas. Desculpem. Há um eco. 

Então, vamos passar para o próximo. Muito obrigada, Siranush. Há uma 

outra pergunta. É uma pergunta do Christian. No programa, há algum 

tema relativo a segurança da internet? Há uma pergunta para Siranush 

no chat. A pergunta do Christian é se o programa trata temas 

relacionados a segurança da internet? Então, [inaudível]. Siranush, você 

está aí?  

Bom, eu vou responder. Muitos dos temas relacionados a segurança do 

DNS. Alexis, você quer falar?  

Outro participante... 

 

KAYKE ALEX:  Então, o que eu entendi é que se você se inscreve como bolsista no 

Programa de Fellowship, você pode se candidatar três vezes ou ser 

selecionado três vezes?  

 

DESCONHECIDO:  Você pode se candidatar quantas vezes quiser, mas você só pode ser 

selecionado três vezes.  

 

KAYKE ALEX:   Bom, e quanto ao NextGen? 

 

LILIAN DE LUQUE:  NextGen apenas uma vez e depois, como embaixador. Então, uma vez 

sendo embaixador, você então pode se inscrever novamente no 
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NextGen. Há alguma outra pergunta? Desculpe, o NextGen... A eu já fiz 

a minha pergunta, muito obrigada. Alguém quer saber algumas dicas 

sobre o que faz o embaixador. Siranush, você pode falar sobre o papel 

do embaixador?  

 

CLAUDIA RUIZ:  A Siranush está aqui ainda? Mas está conectada? Eu não tenho certeza. 

Eu acho que a linha dela caiu. Vou verificar.  

 

LILIAN DE LUQUE:  Bem, enquanto isso, eu vou responder essa pergunta sobre o 

embaixador. A Siranush, perdão, parece que está [inaudível] 

embaixador. Então, esse papel teve como objetivo dar continuidade a 

esse programa. Então, os que já realizaram o Programa de Fellowship 

podem se candidatar como embaixador, que guia ou dirige os novos 

membros para acelerar o seu processo de desenvolvimento na 

comunidade da ICANN em temas relacionados a comunidade, a ICANN. 

E como eu disse, eles devem ter feito o Programa de NextGen e devem 

ter participado das sessões de NextGen durante a reunião. Também 

devem ter então, dado apoio no stand da ICANN. Muitos dos ex-fellows,  

que eles tem essa participação no stand e na sua inscrição, eles devem 

dizer por que eles querem participar e o que vão fazer depois. E depois 

podem também apresentar um plano da sua participação durante a 

reunião. Siranush, se desculpa. Sim, nós sabemos que você teve 

problema de conexão. Bom, devemos então, encerrar essa parte do 

seminário. Então, para me inscrever no Programa NextGen, eu preciso 

ser estudante de universidade ou estar estudando ou inscrito em um 

curso, como um curso virtual. Então, ela disse: "Bom, é que eu já... para  

me inscrever no Programa NextGen, eu preciso ser estudante ou estar 

estudando ou estar inscrito num curso? Porque eu já me formei, eu 
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tenho um título de graduação. Como poderíamos explicar isso? Como é 

que ela ... se pode se inscrever no NextGen? 

 

SIRANUSH VARDANYAN: A exigência do NextGen, que o candidato deve estar inscrito num curso, pode 

ser um curso de pós-graduação ou de graduação ou estar envolvido em 

trabalho acadêmico de pesquisa. Então, até os 30 anos. Mas, no 

momento da inscrição, o candidato deve estar inscrito num curso.  

 

LILIAN DE LUQUE:  Muito obrigada, Siranush. Então, vamos encerrar essa parte do webinar 

e vamos passar para o próximo item, que é a introdução a ICANN. Se 

vocês tiverem alguma outra pergunta, podem enviar por e-mail. E 

também temos o link para a reunião de Montreal. Então, vamos 

começar com a introdução a ICANN. Então, vamos dar uma visão geral, 

porque nós já estamos sem tempo. A ICANN é uma organização sem fins 

lucrativos, criada em 98, que opera o sistema de nomes de domínio da 

internet; coordena a alocação dos identificadores únicos da internet, 

como os protocolos de internet; faz o credenciamento de registradores 

de nomes de domínio de topo genéricos e ajuda a dar e vontade de todo 

mundo que se dedica a manter a segurança, estabilidade, a 

interoperabilidade da internet. A missão da ICANN é muito clara, que é 

garantir uma internet global unificada e estável. Se quisermos contatar 

alguém através da internet, temos que escrever o endereço, nome ou 

número. E esse deve único para que os computadores possam se 

conectar. E a ICANN coordena esses identificadores únicos. Sem isso, nós 

não teríamos uma internet global.  

Então, antes de eu começar com essa parte, eu gostaria de dizer algo, 

que é muito importante. A ICANN não tem nenhum controle do 

conteúdo na internet. O seu papel é de coordenar o sistema de nomes 
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de domínio, mas isso tem muito impacto sobre a evolução da internet. A 

ICANN é organizada sob um modelo multissetorial, um modelo de 

governança descentralizado. Então, temos os setores como empresas, 

comunidades técnicas, academia. É um modelo muito diferente dos 

tradicionais, em que todos os setores dialogam e as políticas são 

elaboradas e adotadas por consenso. Então, isso tem a ver com a 

estrutura da internet, que deve ser aberta para todos. A ICANN tem uma 

Diretoria, 16 membros e 4 pessoas de contato, que vem de diferentes 

regiões e tem experiência, que é pertinente a missão da ICANN. A 

organização fornece apoio e os membros da Diretoria, de acordo os 

interesses da comunidade global. Então, toma resoluções de forma 

transparente. Nós temos o CEO, que é o Göran Marby. Temos membros 

de 14 países. Então, a ICANN dá suporte para a elaboração de políticas, 

gestão de eventos, apoio para registradores e registros, a comunidade, 

conformidade contratual, funções da IANA, difusão e criação de 

capacidades e faz a supervisão da parte técnica e não-técnica. Há 

empresas, organizações de apoio dentro da ICANN, que representam 

endereços de IP, domínios de topo genérico, gTLDs e domínios de topo 

de código de país, ccTLDs; que essas OAs elaboram recomendações de 

políticas nas suas respectivas áreas. E tem representantes do governo. 

Nós temos 4 Comitês Consultivos dos governos, organizações 

reconhecidas [inaudível] internacionais, de operadores de servidor-

raízes, especialistas em segurança e usuários finais. E faz então, revisões 

e oferece soluções para o problema. A Diretoria que decide adotar ou 

rejeitar as recomendações. Então, os Comitês Consultivos fazem 

recomendações à ICANN sobre certos temas, que poderão ser usados no 

futuro para a elaboração de políticas. Isso, depois é adotado pela 

Diretoria. 
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Próximo. Eu vou falar agora sobre um comitê muito importante, que é o 

Comitê de Nomeações ou NomCom, que é uma equipe de voluntários da 

comunidade, responsáveis pela seleção de outros membros da Diretoria 

da ICANN e parte também dos membros do Comitê At-Large, o ccTLD e 

também da GNSO. Em cada uma dessas reuniões da ICANN, todos eles 

podem fazer comentários e perguntas sobre diferentes tópicos 

diretamente aos membros da Diretoria. É uma reunião presencial, esse 

fórum público, em que todos podem expressar a sua opinião na sua 

capacidade. E a cada ano, a ICANN celebra três reuniões públicas em 

diferentes regiões do mundo. A reunião de Outubro é a reunião anual 

geral, em que todos membros da Diretoria estão presentes. A duração é 

de uma semana, mais de 2.000 sessões de diferentes naturezas e aqui, 

os representantes de diferentes setores se reúnem de forma presencial. 

Também pode haver participação remota. Então, o pessoal se reúne, 

discute sobre tópicos e questões, que tem a ver com a ICANN. E alguma 

para participar de algumas sessões, o requisito é ser membro do grupo 

em questão. Mas para o resto, são reuniões abertas. É gratuito também 

participar das reuniões, mas quem quiser participar deve pagar o bilhete 

e a entrada ou então, participar de forma remota. Há um aplicativo, que 

pode ser descarregado no celular ou em ouro dispositivo. É, como eu 

disse antes, o inglês é o idioma oficial, mas há muitas sessões que tem 

interpretação simultânea em francês, espanhol, chinês, russo. Isto é, os 

idiomas da ONU. Eu disse também, que há um site específico com 

informações sobre cada uma das reuniões. E agora, vou passar então, a 

palavra para Harold Arcos. Harold vai falar sobre as Organizações de 

Apoio e Comitês Consultivos. Harold, pode falar. 
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HAROLD ARCOS:  Muito obrigado, Lilian. Fala Harold Arcos. Bom dia, boa tarde e boa 

noite. Espero que possam me ouvir.  

 

LILIAN DE LUQUE:   Sim, podemos ouvi-lo perfeitamente. 

 

HAROLD ARCOS:  Muito obrigado. Vamos continuar aqui, explorando o ecossistema da 

ICANN. Eu queria diferenciar dois grandes grupos de organizações na 

ICANN. Temos as organizações de Apoio (OAs) e os CC ou inglês, AC, que 

são os Comitês Consultivos. Vamos ver então, os três principais OAs e 

CCs. Estão aqui na tela. São organizações, que lidam com o protocolo da 

internet, políticas globais. A ccNSO, que é uma Organização de Apoio de 

Códigos de País e lidam com os domínios de topo com um código de 

país, que são nomes que incluem as designações dos diferentes países, 

como .br para o Brasil, etc. E depois, a GNSO, que é a Organização de 

Apoio para nomes genéricos, trabalha com a política sobre nomes de 

domínio genéricos de topo, CCs. Nomes de domínio são vinculados com 

todos aqueles que vem depois do ponto, como .com, que incluem todos 

os indivíduos, que trabalham nesse campo, que oferecem apoio. E eles 

se baseiam na missão, que a ICANN tem. Então, os registros da internet 

estão, devem fornecer a cada uma das regiões, aqui temos o mapa com 

as diferentes regiões, o RIR que são os Registros Regionais da Internet. 

Estão aqui na tela, as diferentes regiões e a organização original na 

ICANN. Regionais são consideradas, estão baseadas num modelo da 

ONU. Não exatamente igual, mas está baseado nesse modelo. Aqui 

temos as diferentes cores para cada um desses RIRs, que oferecem 

serviços para os registros de endereços de cada região. E agora, 

rapidamente, essa Organização de Apoio, que é a ASO, que é a 

organização encarregada de todo o apoio global. Temos AFRINIC para 
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[inaudível] para a África, também o ARIN para o Canadá e Estados 

Unidos, que são escritórios regionais, que fazem parte de um Conselho, 

que distribui os nomes e números do sistema de nomes de domínio. 

Agora, a ccNSO, que é a Organização de Apoio com códigos de país, que 

incluem todos os escritórios que administram e que são proprietários de 

códigos de país. Estão encarregados de atualizar políticas e de 

compartilhar a informação com todas as administradoras em diferentes 

países. Agora, temos a GNSO, que é a Organização de Apoio para nomes 

genéricos, inclui diferentes subgrupos, que são a parte muito 

importante da ICANN. Porque é a principal iniciativa para a geração de 

políticas, acontece aqui a partir da GNSO. É aqui que começa o processo 

de elaboração de políticas. Temos o CSG de Partes Interessadas 

Comerciais, RISG também. E é muito importante, que haja participação 

em todos os campos, campos técnicos e outros grupos. Temos o grupo 

do IPv6 de provedores de internet. E os BCs também de internet de 

interesses comerciais. Também os operadores de registros de internet, 

os registradores e por último, os grupo não-comerciais, são grupos de 

partes interessadas não-comerciais, que representam e compartilham 

diferentes interesses na sociedade do setores não-comerciais. E na 

ICANN temos um modelo multissetorial, que geram espaço para cada 

uma das parte interessadas no ecossistema, envolvidas na governança 

da internet com diferentes partes, que estão representadas em cada um 

desses grupos da GNSO, que é muito importante na ICANN.  

Aqui temos os Comitês Consultivos, os CCs, em inglês, AC, são 

sinalizados em AC em inglês. São Comitês Consultivos. O primeiro é o 

ALAC. O Comitê Consultivo At-Large, que representa a comunidade dos 

cinco continentes, os cinco continentes estão representados aqui e que 

representa os interesses dos usuários individuais com 15 membros, dois 
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de cada uma das cinco regiões geográficas. Depois temos o GAC, que é 

o Comitê Consultivo Governamental que oferecem recomendações e 

assessorias e são formados pelos representantes dos governos 

nacionais, são pessoas credenciadas pelos governos para participar 

dessas sessões e desse Comitê Consultivo. Temos representantes da 

sociedade civil, mas aqui temos o que é muito importante, 

representantes de organizações governamentais envolvidos com a 

administração da internet. 

Próximo slide. Vamos ver agora o RSSAC. O RSSAC está encarregado da 

segurança, estabilidade e resiliência do sistema de nomes de domínio. 

Ele lida com questões técnicas. O servidor-raiz é a base desse sistema. 

Temos um Comitê Consultivo aqui, que se ocupa especificamente da 

segurança e da estabilidade e especialmente, de questões técnicas e 

também os indivíduos.  

Vamos para o próximo slide. Vou continuar mais rapidamente. Temos 

pouco tempo para frente. E outro é o Comitê Consultivo de Segurança e 

Estabilidade, o SSAC, que neste caso, não nos referimos ao sistema de 

servidor-raiz, mas a atribuição de nomes de domínio ou alocação de 

nomes de domínios. Temos um comitê de especialistas, que são 

designados especificamente pela Diretoria da ICANN. E isso é porque 

são pessoas que precisam ter um certo nível de acesso para trabalhar 

através dos diferentes processos da ICANN. Esses aqui são os principais 

grupos da ICANN, que acabei de apresentar. Para aqueles, que só estão 

começando a entender o que é a ICANN, é importante que saibam o 

que são os Comitês Consultivos e as Organizações de Apoio. Se houver 

alguma pergunta, sintam-se à vontade a perguntar no final dessa 

sessão. Passo o microfone para a Lilian Ivette.  
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LILIAN DE LUQUE:  Estamos quase concluindo. Vamos ouvir agora, a Angie Contreras, quem 

vai falar sobre... Tem cinco minutos para falar e a Angie vai falar sobre 

gênero e a internet e o gênero no ecossistema da internet, 

especialmente, na ICANN. Por favor, eu peço que seja breve. 

 

ANGIE CONTRERAS:  Vamos os principais slides. Muito obrigada. Estou aqui no México. E por 

que é tão importante falar sobre gênero e as mulheres, especialmente, 

dentro das questões relacionadas a internet? Eu queria aqui, transmitir 

uma ideia do que as mulheres estão fazendo com a internet e com a 

[inaudível] as mulheres têm menos acesso a internet, do que as 

mulheres e isso tem a ver com a violência digital, a violência online, 

como acontece com outros espaços e não só na internet. Também há 

uma brecha econômica, social e cultural. Elas recebem salários 

inferiores pelo trabalho, que elas fazem e têm menos acesso a 

educação. Devem ocupar-se dos filhos. E aqui também entram as 

meninas e as adolescentes, que podem participar cada vez mais do 

mundo da internet, podem ser consumidoras, criadoras, líderes. Mas 

precisamos de mais mulheres, que participem também na tomada de 

decisões. Portanto, precisamos de mais mulheres envolvidas. E é uma 

questão cultural também. E que as mulheres têm menor acesso a 

tecnologia, porque não sabem, porque acham que é chato, porque não 

sabem como. Aqui no México, por exemplo, temos um curso que se 

chama... Bom, agora que eu vou casar, eu devo aprender coisas mais 

simples. E tentamos explicar para elas, o que é o mundo digital e que 

isso pode ajudar elas. E é isso que eu queria que vocês entendessem. A 

participação em espaços digitais pelas mulheres. Uma coisa, que eu me 

preocupo com a ICANN, a ICANN realizou vários estudos sobre a 

participação de mulheres nas reuniões da ICANN. Esses estudos, 
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geralmente, não são... essas pesquisas são feitas pelas organizações. O 

que é a participação? É muito... É isso que nós temos que pensar, que 

tipo de práticas estamos realizando? Como uma jovem, eu venho da 

área rural do México. Muitas me chamavam de "é uma menininha, você 

não sabe o que está fazendo". Isso é uma barreira. E esse tipo de 

política permite que as mulheres e as comunidades indígenas tenha um 

voz nesse tipo de espaço. Por isso que essas políticas são muito 

importantes. Há muitas mulheres interessadas em fazer esses webinars 

online. Há muitas as coisas, que eu gostaria de dizer. Desculpem os 

interpretes, por eu falar tão rápido. A Lilian me disse que há muitas 

mulheres, que se interessaram nesse webinar e isso é muito 

importante. Nós precisamos de muito mais mulheres participando 

nesses espaços.  

Uma das propostas que nós temos, são os princípios feministas da 

internet. Isso foi criado pela Associação pelo Progresso das Mulheres e 

foi publicado em 2017. É um guia muito interessante, inclui uma lista do 

que nós queremos da internet. E isso é importante. Bom, é claro, a 

ICANN pode enviar esse guia. Com esse texto, podemos ter uma 

abordagem. Pergunto se você acha que a internet é neutra, eu digo que 

não. Eles dizem que sim. Há muitos aplicativos que lidam com esses 

estereótipos de gênero. Então, ela então, tem uma foto de um casal 

numa praia e estão meio pelados e aí, o que acontece? Há uma 

proibição. Eu acho que o que deve haver essa proibição de fazer esse 

download, da foto da mulher pelada. Então, o que nós vamos fazer com 

o que existe na internet e vamos interpretá-la da nossa forma. A 

internet foi criada para acesso e comunicação para... e nós queremos 

que isso continue a ser assim. E muitos desses aplicativos não 

consideraram esse tipo de questão, quando as mulheres começaram a 



LACRALO Webinar    PT 

 

Page 24 of 26 

 

participar das mídias sociais. Então, nós temos que ver o que, como isso 

é feito. E o que é muito importante é que é continuar o modelo 

multissetorial. Essa questão não será resolvida apenas pela parte 

técnica ou humana. Nós precisamos dessa abordagem multissetorial. 

Então, o que eu quero mostrar aqui nessa imagem, a internet vista sob 

o ponto de vista de gênero não têm a ver sempre com os cabos. Isso 

não quer dizer que as pessoas não estão conectadas. Nós precisamos, 

não só precisamos de cabos, mas temos que nos conectar com os 

usuários finais, ver quais são os seus problemas, por que que as 

mulheres não utilizam esse espaço, o que elas estão dizendo ou não 

estão dizendo.  

Bem, próximo slide. Esses são os diferentes temas discutidos nos 

movimentos, envolvimento público, economia. Próximo, inspeção, em 

geral, agência. Uma coisa muito importante são meninos, meninas e a 

juventude. Próximo.  

E eu gostaria de concluir fazendo uma pergunta para que reflitam. Se 

vocês estiverem interessados, podemos falar disso no Twitter. O que 

vocês acham de uma internet feminista? Qual é a visão de vocês em 

relação a isso? Temos que estar ligados aos diferentes grupos e isso 

pode nos ajudar a construir e manter uma internet segura para todos, 

homens e mulheres. Aqui temos exemplos dos exercícios de 

participação com meninas saber o que elas querem, o que nós 

queremos erradicar, quando se pensa na internet feminista. Aqui vemos 

mais exemplos, imagens. Bom, e agora? É, como eu disse, o que e agora 

é o futuro. Nós realizamos um trabalho coletivo. Nós buscamos 

encontrar outras, que acreditam no mesmo que nós, mulheres que 

trabalham em outros lugares da América Latina e do Caribe. Há um 

grande número de mulheres, o que nós precisamos é nos reunir mais e 
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aproveitar mais esses recursos para informar e tornar essa questão 

visível.  

Bem, eu acho que esse é o último slide. Essa era a minha contribuição. 

Então, se vocês estão interessados, podemos discutir isso nas mídias 

sociais. Esses tópicos devem ser levados as reuniões da ICANN. Não só 

em nível global, mas especialmente, em regionais. Se vocês quiserem 

materiais, quiserem conversar, saber mais sobre isso; eu vou ficar muito 

satisfeita. Vocês podem me encontrar no Twitter. E muito obrigada, 

Lilian. Obrigado a LACRALO pelo convite. Felicidades a todos.  

 

LILIAN DE LUQUE:  Muito obrigada. Infelizmente, esse é o final do webinar. Então, vejam 

quais serão as novidades na próxima reunião em Cancun. E eu convido 

vocês a participarem de forma remota na ICANN 66 de Montreal. O link 

está no site, para que vocês vejam como é que a ICANN funciona online. 

Para nos reunir-nos no México nessa excelente e interessante 

experiência, que é a ICANN. Muito obrigado pela participação. Nós, 120 

pessoas se inscreveram. Muito obrigada.  

Bem, e agora, antes de encerrar, nós teremos uma pesquisa. É uma 

pesquisa de opinião curta antes de encerrar. Claudia? 

 

CLAUDIA RUIZ:  Muito obrigada. Então, antes da pesquisa, eu gostaria de dizer algumas 

coisas. O Sergio gostaria de falar. 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Lilian. Agradecemos muito esse seminário, esse webinar 

que você organizou e a participação de todos. Se vocês tiverem 

perguntas ou quiserem algum esclarecimento de como participar da 

ICANN, da LACRALO, escrevam para nós. Eu vou pedir para que 

coloquem aqui, que postem aqui os endereços. Há muitas formas de 
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participar na ICANN, pode participar como membro individual ou como 

ALS na LACRALO.  

 

DESCONHECIDO:   Muito obrigado. Vamos enviar informações pertinentes, para que vocês 

se mantenham conectados. Então, agora aqui é essa pesquisa de opinião 

sobre o webinar. Então, como a tecnologia foi usada? Muito bem, bem, 

suficiente. A primeira então, como a tecnologia foi usada no webinar? 

Muito bem, bem, suficiente. A segunda, o orador demonstrou domínio 

do tema? A próxima, você ficou satisfeito com o webinar? É pedido que 

vocês respondam. E a última é, quantos anos de experiência você tem 

na comunidade da ICANN? 

Bem, eu acho então, que vocês já responderam a pesquisa, todos.  

 

LILIAN DE LUQUE:   Então, se foi concluída... 

 

SILVIA VIVANCO:  Eu gostaria de agradecer os líderes da LACRALO, a Lilian especialmente, 

por ter organizado esse webinar e os participantes, por terem assistido 

de toda América Latina e Caribe. Enviaremos a pesquisa por e-mail. 

Muito obrigada. 

 

LILIAN DE LUQUE:   Muito obrigada por terem participado e boa noite. 

 

 

[FIM DA TRANSCRIÇÃO] 


