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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA
II – Nome da Atividade
ICANN 74
III – Frequência da atividade
( ) Eventual
(x) Periódica
( x ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual ( ) Bienal
IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso
( ) Curso/Atividade de Formação.
V – Entidade organizadora da Atividade
ICANN
VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio: 13

06

22

Data Final: 16

06

22

Cidade: Haia
País: Holanda

VII - Sitio da atividade:
https://www.icann.org/en/announcements/details/registration-for-icann74policy-forum-in-the-hague-netherlands-is-now-open-31-03-2022-en

VIII - Descrição da atividade:

O ICANN74 será realizado de 13 a 16 de junho de 2022 e acontecerá como um evento
híbrido para acomodar a participação presencial e virtual. A ICANN está empenhada
em garantir um Fórum de Políticas inclusivo que ofereça oportunidades iguais para
todos se envolverem em questões políticas importantes. A reunião também deverá
ter um programa reduzido para melhor atender aos participantes presenciais e
remotos.
.
IX – Meu histórico na atividade
Participações anteriores
Tenho participado ativamente desde 2011 com foco no LACRALO (Regional AtLarge Organization). E acompanhado os temas gerais que impactam
diretamente as atividades e políticas do CGI.br.
XII – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
O ICANN cuida de números e nomes na internet, exatamente a principal
atividade do NIC.br, dentro de mandato delegado ao Comitê Gestor da Internet
no Brasil.
XIII – A importância de minha participação nesta atividade
Como conselheiro do Comitê Gestor, mantenho o acompanhamento regular das
atividades do ICANN, uma vez que dado a transnacionalidade da internet, é
necessário essa relação estreita entre as políticas do ICANN, LACNIC e CGI.br.

