
Como foi entrar na Diretoria da ICANN na
era da COVID-19
Em outubro do ano passado, quando decidi me
candidatar para o décimo primeiro assento da
Diretoria da ICANN, não esperava que as coisas
seriam assim. Mesmo em fevereiro, quando os
colegas do domínio de topo (ccTLD) do meu país
estavam analisando os candidatos, as notícias da
China ainda pareciam estar muito longe da nossa
realidade. Agora, tudo mudou.
 
O encontro de Cancun, onde eu esperava conhecer

a todos e agradecê-los pessoalmente pelo apoio, não aconteceu conforme planejado, e acabou
se transformando na primeira reunião totalmente virtual da ICANN. Como as sessões foram
programadas no horário de Cancun, foi fácil participar de várias delas. A organização foi incrível,
considerando que a mudança de formato aconteceu praticamente da noite para o dia. 
 
Muitas coisas mudaram, mas espero que outras continuem iguais. Tenho o compromisso de
oferecer à Diretoria minha ampla experiência como administrador de ccTLD, membro da
comunidade da ICANN e, especialmente, da Organização de Apoio para Nomes de Domínio
com Código de País (ccNSO). Também planejo manter o maior contato possível com a nossa
comunidade, sem deixar de lado as questões desse momento. Minhas raízes estão na América
Latina, e tenho certeza de que isso também vai enriquecer a minha contribuição para a Diretoria
da ICANN.

Diretoria da ICANN recusa o
consentimento à mudança de controle
do PIR
Depois de um longo processo de avaliação, a
Diretoria da ICANN decidiu recusar o
consentimento à mudança de controle do
Registro de Interesse Público (PIR). Leia mais
sobre a decisão de Maarten Botterman,
presidente da Diretoria da ICANN, e a resolução
completa da Diretoria aqui.
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Apesar do COVID-19, nossa comunidade está mais conectada do que nunca
Membros da comunidade trocam experiências sobre a Internet durante a pandemia de COVID-19 

"Graças à Internet, mantenho
contato com a família e os amigos

do mundo todo. Durante os
workshops da Diretoria,

costumamos fazer caminhadas de
manhã... Conseguimos até manter

essa tradição de forma virtual."
León Sanchez

vice-presidente da Diretoria da
ICANN

Diante dessa emergência global, a
opção de realizar reuniões de
trabalho on-line é uma ótima
possibilidade para qualquer
empresa ou instituição. Isso
contribui para a redução de

possíveis perdas econômicas e
atrasos na tomada de decisões de

organizações e governos.
Lito Ibarra

membro da Diretoria da ICANN

"Felizmente, hoje em dia temos
aplicativos na Internet, como o

Zoom, que obviamente são muito
familiares aos membros da

comunidade da ICANN. Graças a
esses programas e à ampla
disponibilidade da Internet

(principalmente móvel), a crise
atual Foi visivelmente menos

traumático do que outros eventos
extremos recentes."
Javier Rúa Jovet

Membro da comunidade da ICANNMembro da comunidade da ICANN

"A Internet nos dá a oportunidade
de esclarecer as ferramentas e

plataformas de colaboração para
dar continuidade aos nossos

projetos e compromissos. Dessa
forma, o desenvolvimento da

Internet no México é ainda mais
relevante. A Internet oferece novas

oportunidades de aprender,
valorizar, colaborar, crescer como
família e em comunidade. Estamos

distantes, mas cada vez mais
unidos."

Carmen Denis Polanco
Universidad Autónoma de

Yucatán, México

"Estamos superando desafios com
a ajuda da Internet. Pouco a pouco,
as atividades presenciais estão se
transformando em atividades on-
line. O LACTLD tomou medidas

para responder a essa emergência,
como trabalho remoto,

revezamento de turnos, higiene
especial no escritório e mudanças

técnicas que permitiram a operação
100% remota, além do adiamento
da expiração de domínios, entre

outras medidas."
Miguel Ignacio Estrada

Gerente geral do LACTLD 

"Sou professora universitária, por
isso precisei adaptar as aulas a um
ambiente virtual. Agora, organizo

grupos de mensagens instantâneas
com os alunos para coordenar as

aulas virtuais. Essas aulas são
gravadas e salvas em uma pasta

virtual, assim quem não conseguiu
participar pode assistir mais tarde.

O desafio foi encontrar a plataforma
virtual mais adequada e com um
preço acessível ou gratuita para

uso acadêmico."
Olga Cavalli

vice-presidente do Comitê
Consultivo para Assuntos
Governamentais na ICANN



Nicolas Antoniello entra na ICANN como gerente de
participação técnica regional
Nicolás Antoniello vai liderar a execução da estratégia de
participação técnica na região da América Latina e Caribe (LAC), em
coordenação com outras funções de participação regional na ICANN.
Ele é engenheiro e estudou na Universidad de la República em
Montevidéu, Uruguai e também na Universidad Complutense em
Madri, Espanha. Antes de entrar na ICANN, Antoniello foi consultor
sênior do Ministério Nacional de Telecomunicação do governo
uruguaio e trabalhou para a Empresa Nacional das
Telecomunicações (ANTEL). Seja bem-vindo, Nicolás!

Fique ligado nas próximas atividades virtuais
para a LAC
A equipe regional da LAC está preparando várias
atividades criadas para atender as necessidades da
comunidade durante a pandemia de COVID-19. Junto
com nossos parceiros regionais, como a Associação de
ccTLDs da América Latina e Caribe (LACTLD), a
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos
(CELAC), a Comissão Interamericana das
Telecomunicações (CITEL), o CaribNOG, o Registro de
Endereços de Internet para América Latina e Caribe
(LACNIC) e a Associação Nacional de Universidades e Instituições de Ensino Superior
(ANUIES), a ICANN pretende realizar discussões sobre diversos temas técnicos relevantes ao
nosso contexto atual. Assine o nosso calendário de participação para ver mais oportunidades
de interagir com especialistas em DNS (Sistema de Nomes de Domínio). 

Perdeu as últimas conversas da LAC com John Crain sobre segurança do DNS e ameaças
durante a crise do COVID-19, realizadas pela ICANN? Assista à gravação, aqui.

Série de Seminários na Web do ARIN/CaribNOG sobre o impacto do COVID-19
A primeira sessão da série de Seminários na Web do Registro Regional da Internet para América
do Norte (ARIN) e do CaribNOG, “COVID-19 e a Internet no Caribe”, foi realizada em 9 de abril
de 2020, em colaboração com parceiros regionais do Caribe, a Comissão da Organização dos
Estados do Caribe Oriental (OECS), o Registro Regional da Internet para América Latina
(LACNIC), a Sociedade da Internet (ISOC) e a ICANN. Esses Seminários na Web semanais
sobre a COVID-19 e a Internet no Caribe exploram o impacto da doença sobre a infraestrutura
da Internet, a segurança de redes, o fornecimento de serviços eletrônicos, as normas de
telecomunicações, políticas públicas e segurança pública na região. Confira as gravações das
sessões, aqui.

Sessão sobre mecanismos de proteção de direitos para alunos do MBA em
direito digital em São Paulo
A ICANN foi convidada pela segunda vez pela Escola Paulista de Direito (EPD) para apresentar
uma sessão sobre mecanismos de proteção de direitos e resolução de disputas relacionadas a
nomes de domínio registrados em gTLDs. O curso de MBA em direito digital é coordenado pelo
professor Rony Vainzof e foi transmitido on-line devido às medidas de distanciamento social
impostas pelo governo. Mais de 50 estudantes participaram ativamente da sessão.
Agradecemos à EPD e ao professor Vainzof pela oportunidade.

IX Fórum Regional
O evento IX Fórum Regional 2020 foi realizado on-line em 20 de março, com uma transmissão
ao vivo que durou o dia todo. A ICANN participou para destacar a importância das Extensões de
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Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) em resolvedores recursivos e para
falar um pouco sobre os temas críticos do ICANN67. A gravação do evento está disponível em
https://youtu.be/0bRnktxIz9I

O Plano Estratégico da LAC continua avançando
Depois de alinhar as quatro principais áreas de interesse e os objetivos do novo Plano
Estratégico da América Latina e Caribe (LAC) com o Plano Estratégico da ICANN para o AF
2021-2025, a equipe regional da ICANN começou a trabalhar com o Conselho de planejamento
estratégico da LAC para propor novos projetos para cada objetivo. A equipe da LAC está
aguardando os comentários finais do Conselho para abrir o período de comentários públicos e
receber feedback da comunidade regional sobre o novo Plano Estratégico da LAC. Em seguida,
a equipe regional organizará um Seminário na Web para que a nossa comunidade possa
analisar o documento, de forma que todos possam compreendê-lo.

Estudo de caso da ICANN sobre a UA é
publicado
A organização da ICANN trabalhou com o Grupo
Diretor de Aceitação Universal (UASG) para
publicar um estudo de caso sobre o trabalho em
andamento de preparação da organização para a
Aceitação Universal. O documento traz uma visão
geral do processo, incluindo as três etapas para
alcançar a Aceitação Universal (UA) e práticas
recomendadas. Confira o estudo de caso aqui e

leia a publicação sobre ele no blog da organização da ICANN aqui.

Sua organização atualizou os sistemas para aceitar todos os nomes de domínio e endereços de
e-mail, independentemente do comprimento ou da escrita? Se sim, escreva para
info@uasg.tech para falar sobre a elaboração de um estudo de caso com o UASG. O UASG
quer promover o trabalho de todas as organizações prontas para a UA e compartilhar o que elas
aprenderam com a comunidade mais ampla. 

Para ver uma lista de todos os recursos disponíveis para UA, clique aqui. 

Auxílio para registrantes em resposta à
COVID-19
A pandemia de COVID-19 pode impedir os
registrantes de cumprir o prazo de renovação dos
domínios. Por isso, a organização da
ICANN comunicou que aprovou o adiamento do
cancelamento de nomes de domínio sob a Seção
3.7.5.1 do Contrato de Credenciamento de
Registradores 2013 pela segunda vez. Essa
cláusula permite que os registradores adiem
temporariamente o cancelamento de registros de nomes de domínio que não puderam ser
renovados por causa do impacto da COVID-19 sobre os registrantes de nomes de domínio. Leia
mais nesta publicação do blog .

Substituição do RDAP para o protocolo
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de WHOIS
A transição tecnológica dos serviços baseados em
WHOIS para os que usam o Protocolo de Acesso
a Dados de Registro (RDAP) continua. Muitas
partes contratadas já estão oferecendo serviços de
RDAP, que permitem que os usuários acessem
dados sobre nomes de domínio e outros dados de
registro de identificadores de Internet de forma
segura e estruturada. A ICANN também oferece

uma ferramenta de pesquisa de dados de registro baseada em RDAP - coloque esta página
nos favoritos. 

O RDAP foi desenvolvido pela comunidade técnica da força-tarefa de engenharia da Internet
(IETF) como substituto do protocolo de WHOIS. Você está preparado para esse upgrade de
tecnologia? Saiba mais aqui.

Atualização feita pelo Comitê de Nomeação
O Comitê de Nomeação 2020 (NomCom) está
procurando os candidatos mais qualificados para
vagas em posições de liderança. Eles estão
trabalhando estreitamente com a Diretoria da ICANN
e a organização da ICANN para mitigar os
problemas que forem surgindo da pandemia do
COVID-19. Leia o blog de Jay Sudowski,
presidente do NomCom para ter uma atualização
completa das atividades do comitê.

Novas oportunidades de aprendizagem já
disponíveis
O ICANN Learn, nossa plataforma de capacitação on-
line, está oferecendo novos cursos para ensinar sobre
o ecossistema da ICANN.

No curso de Noções Básicas sobre a Elaboração de
Políticas, os iniciantes aprendem os aspectos básicos
sobre como funciona a elaboração de políticas na

ICANN.
Os cursos de Noções Básicas sobre a Elaboração de Políticas e o curso de Noções Básicas
sobre o DNS (Sistema de Nomes de Domínio) servem como base para a capacitação no
ecossistema da ICANN. 

O novo curso de Noções básicas para Registrantes tem foco em ensinar aos registrantes
(também conhecidos como titulares de nomes de domínio) e à comunidade mais ampla de
usuários finais sobre os direitos e responsabilidades dos registrantes e algumas das políticas da
ICANN que os afetam. 

Saiba mais aqui: https://learn.icann.org/

Priorização do trabalho e dos objetivos
da Diretoria
A Diretoria da ICANN está tomando várias
medidas para garantir que as responsabilidades
definidas no Estatuto sejam cumpridas, levando
em conta o impacto da COVID-19 sobre a
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capacidade para trabalhar em equipe. A
Diretoria está trabalhando com a organização da
ICANN para criar um plano de trabalho
abrangente para a continuidade, que orientará
as ações e os objetivos da Diretoria nos
próximos meses. 
Para ver os destaques do plano, leia a
publicação de Maarten Botterman, presidente
da ICANN, no blog.

Efeitos da pandemia sobre o tráfego de
DNS 
Os isolamentos devido à pandemia de COVID-
19 devem ter um efeito limitado, porém notável,
sobre o tráfego do Sistema de Nomes de
Domínio (DNS) nos servidores raiz gerenciados
pela ICANN (IMRS). O Gabinete do diretor de
tecnologia (OCTO) da ICANN estudou o impacto
do isolamento nacional no DNS na
França. Clique aqui para ver mais detalhes.

Manual de estratégias para o
consenso é publicado
O Manual de estratégias para o consenso
foi publicado para que a comunidade da
ICANN consulte e use em trabalhos
relacionados à ICANN. O objetivo deste
Manual de estratégias para o consenso é
oferecer aos voluntários da comunidade
ferramentas úteis e práticas
recomendadas para chegar ao consenso,
conciliando diferenças e superando
impasses nos processos da ICANN. A ideia não é mudar a definição de consenso nem os
métodos de tomada de decisões de nenhum grupo de comunidade nem criar novos requisitos. A
partir da iniciativa do Processo de Elaboração de Políticas 3.0 (PDP 3.0) da GNSO e de uma
Solicitação subsequente de Orçamento Adicional, o Manual de estratégias para o consenso foi
elaborado pelo Consensus Building Institute (CBI), provedor externo contratado pela
organização da ICANN, com o requisito de ampla aplicabilidade em toda a comunidade, não
apenas nos grupos de trabalho de PDP da GNSO. Dentro do processo de elaboração, o CBI
entrevistou 14 líderes da comunidade em Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da
ICANN, que compartilharam sua experiência em como chegar ao consenso na liderança e
participação em grupos de trabalho e da comunidade. Baixe o Manual de estratégias para o
consenso aqui!  

Relatório Inicial sobre a retirada de ccTLDs
já disponível para comentários públicos
Em 5 de maio de 2020, o Grupo de Trabalho da Fase 1 da
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código
de País (ccNSO) para o terceiro Processo de Elaboração de
Polí cas da ccNSO (ccPDP3) publicou seu  Relatório Inicial
para comentários públicos. O relatório se concentra na
re rada de domínios de topo com códigos de país (ccTLDs)
e, especificamente, solicita a opinião da comunidade sobre

a duração do processo de re rada e os procedimentos que levam à re rada de um ccTLD da zona raiz. O
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Relatório Inicial fará parte do conjunto completo de recomendações de polí cas que a ccNSO
apresentará à Diretoria da ICANN. 

At-Large planeja discussão sobre abuso do
DNS e outras sessões sobre políticas para a
ICANN68
Para a ICANN67, o At-Large organizou sessões sobre
abuso do DNS e outros temas relacionados a políticas.
As sessões utilizaram recursos como enquetes e
questionários e participaram painéis interativos que
receberam comentários dos líderes da comunidade. Para
a ICANN68, o At-Large continuará as discussões
relacionadas ao abuso do DNS e seus efeitos sobre os
usuários finais da Internet. Outras sessões incluirão
temas relacionados à segurança cibernética e à geopolítica em um ambiente multissetorial.

A identificação de tendências de visão
estratégica continua
A cada ano, a comunidade, a Diretoria e a
organização da ICANN participam de sessões de
identificação de tendências para conversar sobre
novas tendências que poderiam afetar a ICANN.
Quando a ICANN67 passou a ser um encontro virtual, a
organização conseguiu adaptar o trabalho de
iden ficação de tendências do Programa de visão

estratégica para o ambiente virtual. Combinando ferramentas on-line como Zoom e Google Drive
conseguimos realizar uma série de sessões virtuais de troca de ideias depois da ICANN67, com
vários grupos de setores interessados no mundo todo, para ajudar a identificar novas
tendências, oportunidades e riscos. Foram realizadas duas sessões públicas, bem como
sessões com o Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais, o Comitê Consultivo de
Segurança e Estabilidade, o Conselho da Organização de Apoio para Nomes Genéricos e o
Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual. As conclusões serão informações críticas que
servirão de base para a estratégia da ICANN em um ambiente dinâmico. Aproximadamente 80
membros da comunidade participaram. Clique aqui para ver todos os comentários registrados
durante as sessões da comunidade. 

Na próxima fase do programa, a Diretoria da ICANN supervisionará uma análise de tendências e uma
avaliação de impactos de forma que as novas tendências possam ser levadas em conta nos planos anuais
da ICANN (estratégico e operacional). Para saber mais sobre o processo de Planejamento Estratégico da
ICANN, clique aqui.

Antonio M. Moreiras, gerente de projetos e
desenvolvimento no NIC.br
Antonio M. Moreiras é engenheiro de computação e trabalha
como gerente de projetos e desenvolvimento no NIC.br,
organização privada sem fins lucrativos vinculada ao Comitê
Gestor da Internet no Brasil. Moreiras participou da ICANN39
como fellow da ICANN e continua participando da comunidade.
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Parte do trabalho de Moreiras no NIC.br é coordenar as
iniciativas para promover a adoção de práticas operacionais
recomendadas e tecnologias importantes, como IPv6,
DNSSEC e Certificação de Recursos (RPKI) entre provedores
de serviços de Internet (ISPs) e a comunidade técnica no
Brasil. Ele contribui regularmente para o trabalho do grupo
constitutivo de provedores de serviços de Internet e provedores
de conectividade (ISPCP) na ICANN, embora não seja
membro.


