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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA
II – Nome da Atividade
ICANN 75
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: 17

09

22

Data Final: 22

09

22

Cidade: Kuala Lumpur
País: Malásia

VII - Sitio da atividade:
https://www.icann.org/en/announcements/details/icann75-annual-generalmeeting-location-announced-7-8-2020-en

VIII - Descrição da atividade:

A ICANN75 aconteceu nos dias 17 a 22 de setembro de 2022. A ICANN está
empenhada em garantir um Fórum de Políticas inclusivo que ofereça oportunidades
iguais para todos se envolverem em questões políticas importantes. A ICANN
(Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) é responsável pelo
gerenciamento e pela coordenação do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) a fim de
garantir que cada endereço seja único e que todos os usuários da Internet possam
encontrar todos os endereços válidos. Para isso, a ICANN supervisiona a distribuição
de endereços e IP e nomes de domínio exclusivos. Ela também garante que cada
nome de domínio seja associado ao endereço IP correto.
.
IX – Meu histórico na atividade
Participações anteriores
Participo das reuniões da ICANN regularmente desde 2011.
XII – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
A ICANN é a principal entidade da governança da Internet no que diz respeito a
nomes de domínios.
Nas suas três reuniões públicas anuais é possível acompanhar as políticas
globais no que diz tesouro a números e nomes,
severo o CGI/NIC
essencialmente ligados a estes ativos,
entre outros,
é importante a
participação dos conselheiros do CGI mas associada da ICANN.
XIII – A importância de minha participação nesta atividade
Acompanho com regularidade as reuniões da ICANN atento aos interesses do
Brasil e da América Latina. Decerto do mandado do CGI e cada a
transnacionalidade da Internet, não é possível contribuir para o crescimento da
Rede no Brasil sem essa conexão com a Internet global.

