
Capacitação interna da ICANN para atender melhor a comunidade durante a
crise da COVID-19
Por Rodrigo de la Parra, vice-presidente de Participação de Partes Interessadas e diretor executivo para
América Latina e Caribe

A sede regional da ICANN para América Latina e Caribe (LAC), localizada em La Casa de
Internet em Montevidéu, Uruguai, é uma das cinco sedes regionais da ICANN no mundo todo.
Todos os funcionários da ICANN estão vinculados a uma das cinco sedes regionais. No caso da
nossa região, a equipe da ICANN da Argentina, Bolívia, Brasil, México, Peru, Santa Lúcia e
Uruguai está vinculada à sede de Montevidéu. Nossos colegas da LAC desempenham funções
em Participação Global de Partes Interessadas, Comunicação, Serviços linguísticos, Apoio à
elaboração de políticas e no Departamento do diretor de tecnologia da ICANN. 

Para atender melhor a comunidade, nossa equipe realiza a Semana da Capacitação (CDW)
todos os anos. Assim, estamos sempre treinando e nos informando sobre aspectos importantes
do DNS, da ICANN e dos processos.

Neste ano, a CDW foi realizada on-line na semana de 20 de julho. A programação foi bem
equilibrada e agradável. Mesmo com atividades on-line, sentimos que estávamos todos juntos.
Esperamos que você esteja gostando dos nossos programas de interação virtual. Aguarde mais
conversas da LAC na ICANN.

Já está aberto o período de
indicações para o Prêmio de
Capacitação Dr. Tarek Kamel
Você conhece algum membro da
comunidade da ICANN que tenha
feito uma contribuição significativa
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para a capacitação em áreas
relacionadas à missão da ICANN?
Então indique essa pessoa para o
Prêmio de Capacitação Dr. Tarek
Kamel. Esse prêmio anual reconhece
membros da comunidade da ICANN
que tenham feito uma contribuição
significativa para a capacitação em
áreas relacionadas à missão da
ICANN. 

O indicado ideal deve ter pelo menos
cinco anos de:

Contribuições significativas para programas nacionais, regionais ou globais de
capacitação relacionados à missão da ICANN.
Criação de programas de capacitação que tenham influenciado de forma positiva o
modelo multissetorial e a diversidade de participação na ICANN.

Qualquer membro da comunidade da ICANN, as Organizações de Apoio, os Comitês
Consultivos e os grupos constitutivos de OAs e CCs podem enviar indicações. As indicações
podem ser enviadas pelo formulário até 21 de agosto de 2020, às 23h59 UTC. 

A Diretoria da ICANN analisará a lista de candidatos. O vencedor deste ano será anunciado na
ICANN69, em outubro de 2020.

Saiba mais sobre o prêmio e acesse o formulário de indicação  aqui.

Conversas da LAC na ICANN: Conexão com a
comunidade da LAC
 
Nos últimos meses, vimos o mundo mudar diante dos
desafios da pandemia de COVID-19. Dessa forma, a ICANN
priorizou as interações e os treinamentos on-line, com
iniciativas como as Conversas da LAC na ICANN, uma série
de sessões virtuais voltadas para a comunidade da região,
com informações relevantes sobre questões relacionadas à
ICANN durante a crise. Convidamos você para participar
dessas sessões, que oferecem à comunidade informações
importantes sobre como a ICANN está respondendo às ameaças de segurança que afetam
milhões de usuários da Internet.

Assista às Conversas mais recentes da LAC:

24 de março de 2020 – Segurança do DNS e ameaças durante a crise sanitária da COVID-
19 com John Crain e Matt Larson – 111 participantes 

15 de maio de 2020 – Tecnologia 5G e o DNS  com Alain Durand – 95 participantes.

9 de julho de 2020 – Aceitação Universal com Hussain e Mark Datysgeld – 38 participantes.

30 de julho de 2020 – O caminho das partes interessadas e dos newcomers  durante a
COVID-19 – 36 participantes. 

Inscreva-se hoje e não perca nossas próximas conversas da LAC na ICANN com David
Conrad, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia (CTO) da ICANN, em 26 agosto de 2020.
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A participação técnica aumenta na região da LAC
Em julho de 2020, a equipe da LAC na ICANN realizou 18 sessões virtuais com grandes
associações de Internet da região. Foram implementados quatro programas diferentes com a
Associação Mexicana de Universidades e Instituições de Ensino Superior (ANUIES), a
Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações ( ABRINT), a Associação
Paraguaia de Provedores de Serviços de Internet (ASISPY), e o Ponto de Troca de Tráfego da
Bolívia (PIT Bolivia). Durante essas sessões, a ICANN abordou temas como noções básicas
sobre o DNS (Sistema de Nomes de Domínio), abuso do DNS, Extensões de Segurança do
Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) e participação em processos da ICANN. Essas
sessões serão realizadas quinzenalmente até o final de 2020. Em agosto, o Centro de
Informação e Coordenação .br (NIC.br) será adicionado ao grupo de organizadores, com duas
sessões sobre infraestrutura do DNS. Gostaríamos de agradecer a todas as organizações
parceiras por convidar os membros para participar das sessões. Se quiser participar também,
entre em contato com um representante de Participação Global de Partes Interessadas da
ICANN.

A Internet e a COVID-19: com o foco no Caribe
As organizações de Internet do Caribe têm estado ministrando sessões de capacitação
ativamente durante a pandemia de COVID-19. 

Confira uma recapitulação do trabalho mais recente das organizações caribenhas para chamar a
atenção sobre o impacto da pandemia sobre a Internet:

O Registro Americano para Números na Internet (ARIN) trabalhou em parceria com o
Grupo de Operadores de Redes da Internet do Caribe (CaribNOG) em uma série semanal
de Seminários na Web: “COVID-19 e a Internet no Caribe ”, explorando o impacto cada
vez maior da pandemia de COVID-19 em várias questões no Caribe, com foco em
infraestrutura, segurança, políticas de acesso e práticas recomendadas.
A série de Seminários na Web da União de Telecomunicações do Caribe (CTU) e do
ARIN, chamada “Como agilizar o governo do século XXI no Caribe ”, examinou como
as tecnologias da informação e comunicações, como a Internet, podem ser usadas para
agilizar a implementação de projetos de governo eletrônico (e-gov) e aumentar a
eficiência de serviços para os cidadãos caribenhos.

Para saber mais sobre os próximos eventos na região da LAC, acesse o calendário de
participação da ICANN.

Aceitação Universal, um trabalho que ainda não terminou 
Por Vanda Scartezini e Mark Datysgeld

A Aceitação Universal busca melhorar a experiência dos usuários da Internet, permitindo a
navegação em idiomas locais e a criação de novos domínios mais econômicos no mercado do
DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Com essa ideia, a Associação Brasileira de Empresas de Software ( ABES), pioneira em abordar
a Aceitação Universal (UA) na América Latina, está trabalhando em parceria com Mark
Datysgeld, membro local do Grupo Constituinte Corporativo.

A primeira incursão da ABES no tema foi em um estudo publicado em 2018: “Aceitação
Universal no Brasil: prova de conceito”, que demonstrou que o Brasil tinha níveis muito similares
ao restante do mundo na aceitação de e-mails com caracteres não ASCII nos sites mais
conhecidos.

Com o sucesso da primeira publicação e a ampla aceitação da nossa metodologia pela
comunidade, fomos convidados pela ICANN para fazer um teste em escala global em 2019.
Essa metodologia aprimorada acabou permitindo outra série de estudos locais, resultando em
uma contribuição significativa para a compreensão da Aceitação Universal na atualidade. 

Em 2020, esperamos trabalhar em um projeto para analisar softwares de código aberto e a
evolução dos padrões HTML5.
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Aguarde os nossos próximos projetos e mais notícias! 

O UASG dá as boas-vindas a seis novos
embaixadores da AU
O Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG)
recebeu seis novos membros no Programa de
Embaixadores do UASG para o AF21 (julho de
2020 a junho 2021). Esses novos embaixadores
têm muita expertise e experiência no setor de
nomes de domínio e também em TI, engenharia,
desenvolvimento de software e pesquisas
técnicas, e ajudarão a promover o trabalho de AU
em Benin, Índia, Nigéria, África do Sul e Turquia. Agora, o Programa de Embaixadores da AU
tem um total de 13 embaixadores de nove países diferentes, representando Ásia-Pacífico
(APAC), Europa, Oriente Médio e África (EMEA), América Latina e Caribe (LAC) e América do
Norte (ARIN).
 
Para saber mais sobre os novos embaixadores e conhecer o trabalho deles,  clique aqui.
Acompanhe as últimas novidades da AU. Siga @UASGTech no Twitter, Facebook e LinkedIn.

Você já experimentou a
ferramenta de pesquisa da ICANN
baseada em RDAP?
Desde o ano passado, o Protocolo de
Acesso a Dados de Registro (RDAP),
desenvolvido pela comunidade técnica
na Força-tarefa de Engenharia da
Internet (IETF) para substituir o protocolo
de WHOIS, está oferecendo dados de
registro de nomes de domínio e

identificadores de internet de forma segura e estruturada. 

A ICANN oferece uma ferramenta de pesquisa de dados de registro baseada em RDAP. Acesse
aqui.

O processo de revisão
independente da ICANN busca
participantes para o painel
permanente do IRP
A ICANN está buscando manifestações de
interesse para participar do Painel
Permanente do Processo de Revisão
Independente da ICANN (IRP). O prazo de
envio das manifestações de interesse foi
estendido para 31 de agosto de 2020, às
23h59 UTC. O IRP é um mecanismo essencial para manter a prestação de contas da Diretoria e
da organização da ICANN.

Os candidatos ao Painel Permanente do IRP devem ler o documento de manifestações de
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interesse antes de enviar o formulário. 

As manifestações de interesse devem ser enviadas para: IRP-Standingpanel-
EOI2020@icann.org

O Presidente e CEO da ICANN comunica
objetivos para o ano fiscal 2021
Göran Marby, presidente e CEO da ICANN,
compartilhou seus objetivos para o ano fiscal 2021
(AF21), que vai de 1o de julho de 2020 a 30 de
junho de 2021. Os objetivos anuais ajudam a
organização da ICANN a priorizar, abordar novos
desafios e executar projetos existentes com foco
estratégico.

Confira todos os objetivos na publicação de Göran
no blog.

Você não assistiu aos
webinars da ITI? Assista às
gravações.
A Iniciativa de Transparência da
Informação (ITI) publicou os links
das gravações de dois webinars.
Os webinars forneceram uma
sessão de demonstração de alguns
dos novos tipos e funcionalidades
de conteúdo que serão
implementados na ICANN.org
otimizada. Os webinars ocorreram
nos dias 20 e 22 de julho.

O site aprimorado vai ser gerido por um novo sistema de gerenciamento de conteúdo e um
sistema de gerenciamento de documentos. Também oferecerá uma experiência aprimorada
para usuários multilíngues nos seis idiomas da ONU e tem como objetivo aderir aos padrões de
acessibilidade W3C AA.

Os links para as gravações dos webinars estão publicados no site para feedback da ITI
(https://feedback.icann.org/) sob a seção Últimas Notícias ( Latest News). Para feedback,
envie um e-mail à equipe da ITI a: informationtransparency@icann.org. 

Novas publicações de
participação de governos
disponíveis

A equipe de participação de governos
disponibilizou duas novas publicações: 

Atualização das Nações Unidas:
Discussões sobre temas
cibernéticos

Leia a publicação mais recente da equipe de participação de governos, que traz uma
atualização dos procedimentos nos grupos de trabalho da Assembleia Geral da ONU, onde são
realizadas discussões sobre questões relacionadas à Internet e à segurança cibernética. Clique
aqui para saber mais.

mailto:IRP-Standingpanel-EOI2020@icann.org
https://www.icann.org/news/blog/icann-president-ceo-goals-for-fiscal-year-2021
https://feedback.icann.org/
mailto:informationtransparency@icann.org
https://www.icann.org/en/system/files/files/un-update-cyber-related-discussions-15jul20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/un-update-cyber-related-discussions-15jul20-en.pdf


Documento de atualização da Lei de serviços digitais
Este documento é uma atualização da iniciativa da Lei de serviços digitais, criada pela União
Europeia. O documento traz o histórico e uma análise da iniciativa, que pode ser relevante para
a comunidade da ICANN e para a função técnica da ICANN no ecossistema da Internet.
A Comissão Europeia abriu uma consulta pública sobre a lei, que será encerrada em 8 de
setembro de 2020. A organização da ICANN contribuirá para a consulta pública e recomenda
que a comunidade aproveite a oportunidade de participar também.

O documento de atualização da Lei de serviços digitais está disponível aqui. O histórico do
documento está disponível na página de publicações de participação de governos. A
organização da ICANN continuará monitorando essa iniciativa e disponibilizará atualizações em
caso de novidades relevantes.

Leia o relatório de Números da
ICANN68
O relatório de Números da ICANN68 já
está disponível, com informações sobre a
participação na ICANN68 por sessão,
localização e mais. Além disso, ele inclui
resultados da pesquisa da ICANN68, com
o foco nos pontos positivos do nosso
segundo encontro virtual e nos pontos a
melhorar. Clique aqui para explorar o
relatório.

Novo curso do ICANN Learn: Diálogo
construtivo
A base da ICANN são as conversas e o
respeito, fundamentados em um diálogo
construtivo. Não basta falar e ouvir. É preciso
ter um envolvimento verdadeiro no diálogo para
esclarecer, expandir e evoluir em relação a um
objetivo. 

O novo curso sobre diálogo construtivo explora
técnicas de comunicação interpessoal para que os alunos desenvolvam habilidades de diálogo
construtivo.

Neste curso, os alunos exploram conceitos básicos, trabalham com exemplos e têm acesso a
referências rápidas para colocar as ferramentas em prática. Os participantes aprendem a
garantir que todas as pessoas da comunidade da ICANN se sintam ouvidas, a identificar
questões relevantes e conduzir conversas produtivas.

Não importa se você participa da ICANN há poucos meses ou há décadas, com certeza este
curso será útil para todos. Acesse o curso em https://learn.icann.org.

O Relatório Final do EPDP Fase 2
já está disponível

A equipe do processo expedito de
elaboração de políticas da especificação
temporária para dados de registro de
gTLDs (equipe do EPDP) finalizou o
Relatório Final da Fase 2  e o enviou
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para o Conselho da GNSO (Organização
de Apoio para Nomes Genéricos) na
sexta-feira, 31 de julho de 2020. O foco do
Relatório Final da Fase 2  é a
deliberação sobre a criação de um
sistema de acesso/divulgação
padronizado (SSAD, Standardized
Access/Disclosure) de dados de registro
não públicos, questões observadas no
Anexo da Especificação Temporária para
os dados de registro de gTLDs (“assuntos
importantes para ações complementares da comunidade”) e questões adiadas da Fase 1
(também chamadas de itens de prioridade 2), como o bloqueio do campo de cidades, etc. Depois
da entrega do Relatório Final, o Conselho da GNSO deve considerar a adoção do documento no
seu encontro de setembro.

Começa o ccPDP4
O Grupo de Trabalho da ccNSO (Organização de Apoio
para Nomes de Domínio com Código de País) para a

elaboração de recomendações de políticas para a seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs
com nomes de domínio internacionalizados (IDN) (ccPDP4) começará suas atividades no início
de setembro. Os resultados do ccPDP4 substituirão o Processo de Via Expressa de Domínios de
Topo com Códigos de País (ccTLDs) de IDN, que vem orientando o processo de seleção de
cadeias de caracteres de ccTLDs de IDN desde 2009. Para acompanhar as atividades do grupo,
consulte o espaço de trabalho e o site da ccNSO.

O Conselho da GNSO realiza reunião
extraordinária sobre a priorização de
trabalhos 
Em 16 de julho de 2020, o Conselho da GNSO
realizou uma reunião extraordinária para conversar
sobre o novo método de priorização de trabalhos com
base em programas e prazos específicos. A
ferramenta de gerenciamento de programas e o
Radar de decisões e ações  (ADR, Action Decision
Radar) buscam ajudar o Conselho da GNSO a gerenciar vários projetos, além de priorizar as
ações com base em importância e urgência. Confira os materiais dessa reunião aqui.

Notícias da Organização At-Large

O Grupo de Trabalho At-Large sobre Capacitação
(CBWG) realizará Seminários na Web em agosto e
setembro sobre procedimentos subsequentes de novos
gTLDs, e DNS sobre HTTPS (DoH) e DNS sobre TLS
(DoT).

O Grupo de Trabalho At-Large sobre Mobilização de
Pessoas Não Afiliadas foi lançado com o objetivo de
revisar os critérios de afiliação e participação de pessoas
não afiliadas no At-Large. Esse grupo orientará a

liderança do At-Large em relação à melhor maneira de interagir com esses membros. 

Declaração da LACRALO sobre o Plano estratégico
regional da América Latina e Caribe (LAC) para o AF
2021-2025
No dia 17 de julho de 2020, o Comitê Consultivo At-Large
(ALAC) aprovou a declaração da Organização Regional At-
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Large da América Latina e Caribe (LACRALO) sobre o Plano
estratégico regional da América Latina e Caribe (LAC) para o AF
2021-2025. A LACRALO concordou que a estratégia regional da
LAC está em consonância com os desafios que os usuários
finais enfrentam na região. A declaração inclui comentários
específicos sobre estes quatro subtópicos: segurança do
Sistema de Nomes de Domínio, o modelo multissetorial da
ICANN, sistemas de identificadores únicos e geopolítica regional.

María del Carmen Denis Polanco
Diretora do Projeto IXP em Yucatán,
México e Fundadora e coordenadora do
Centro de Mulheres na Tecnologia -
México
Carmen é formada em ciência da
computação e tem 26 anos de experiência
em tecnologias de conexão de redes,
infraestrutura de TI e Internet. Atualmente,
ela é diretora de projetos no IXP Yucatán e
coordenadora do Centro de Mulheres na

Tecnologia do México. Em 2020, Carmen colaborou ativamente com a equipe regional da
ICANN, apoiando e coordenando eventos, inclusive dois workshops na Semana do
Desenvolvimento da Internet em Yucatán, realizados em março, além de participar do
planejamento de sete Seminários na Web mensais da ICANN com a Associação Mexicana de
Universidades e Instituições de Ensino Superior (ANUIES). Ela participou de um encontro da
ICANN pela primeira vez na ICANN67. 

Ela começou a trabalhar com a Internet em 1994, como pesquisadora da Universidade
Autônoma de Yucatán (UADY), onde trabalhou até abril de 2019. No momento, ela trabalha com
temas relacionados ao desenvolvimento da Internet, como IPv6, Pontos de Troca de Tráfego
(PTTs) da Internet, Infraestrutura de Certificação de Recursos (RPKI) e DNSSEC, com
associações no México e em comunidades da América Latina e Caribe, como Sociedade da
Internet, Registro de Endereços de Internet da América Latina e Caribe (LACNIC), NIC México
(NICMX), Grupo de Operadores de Rede do México (MEXNOG) e Corporação Universitária para
o Desenvolvimento da Internet (CUDI).




