RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNACIONAL
Período

26.06.17 à 29.06.17

Sumário
I - Conselheiro participante......................................................................................2
II – Nome da Atividade............................................................................................2
III – Frequência da atividade....................................................................................2
IV – Tipo da atividade..............................................................................................2
V – Entidade organizadora da Atividade..................................................................2
VI - Data e local da realização da atividade.............................................................2
VII - Sitio da atividade.............................................................................................2
VIII - Descrição da atividade...................................................................................2
Outros aspectos a destacar..............................................................................3
Dados estatísticos............................................................................................3
Minhas Participações anteriores.....................................................................6
Minha agenda na atividade.............................................................................6
IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI......................................6
X – A importância de minha participação nesta atividade.......................................6

Índice de figuras
Figura 1: Distribuição global de participantes.....................................................................................3
Figura 2: Participantes por tipo e gênero.............................................................................................4
Figura 3: Participantes da América Latina por grupo de interesse......................................................5

1

I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA
II – Nome da Atividade
59ª Reunião da ICANN
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

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN
VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio:
Data Final:
Cidade:
País:

26.06.17
29.06.17
Johanesburg
Africa do Sul

VII - Sitio da atividade:
https://meetings.icann.org/en/Johanesburg60
VIII - Descrição da atividade:
A Governança da Internet, em particular no que diz respeito a gestão de nomes
e números, necessita de uma articulação e mobilização permanente dos diverso
setores e pessoas nas suas capacidades individuais para manter a internet
ativa.
As reuniões publicas trimestrais, trazem a baila as principais questões que
impactam o desenvolvimento da Internet, no âmbito de ICANN e IANA e, ao
mesmo tempo, discute-se segurança, privacidade, DNS, jurisdição, propriedade
intelectual, desafios regionais, etc.
A participação se dá através de grupos temáticos, regionais ou setoriais, além
de pelo menos um fórum publico com participação geral
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Outros aspectos a destacar
•

O

ICANN59 atraiu 2,052 inscrições, das quais 1,353

foram a Johanesburg;
Dados estatísticos:

Figura 1: Distribuição global de participantes
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Figura 2: Participantes por tipo e gênero
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Figura 3: Participantes da América Latina por grupo de interesse
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Minhas Participações anteriores
Acompanho as reuniões do ICANN desde 2011, nesse período participei de 189
reuniões, sempre focando prioritariamente em assuntos da América Latina e
Caribe.
Minha agenda na atividade
Procuro montar uma agenda de participação privilegiando temas que de alguma
forma impactem na pauta do CGI.
No ICANN tento focar nas questões da região ALAC e acompanho as reuniões
atento a fatos que possam impactar o desenvolvimento da Internet o Brasil .
Nessa edição me concentrei exclusivamente nas reuniões do grupo ALAC e
acompanhei de forma transversal o GAC.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
A principal missão do CGI, através de seus conselheiros, é acompanhar e
traduzir os fatos que, de alguma forma, possam impactar o desenvolvimento da
Internet no Brasil.
As pautas dessa atividade, na sua maioria, estão intimamente ligadas com as
discussões no dia a dia do CGI e sua missão de promover o desenvolvimento da
Internet no Brasil.
X – A importância de minha participação nesta atividade
A minha participação e acompanhamento de ICANN se dá além das reuniões
ordinárias, faço acompanhamento permanente das listas de discussões da
comunidade ALAC e dos relatórios disponibilizados pela organização.
Nas reuniões trimestrais me atualizo do estado da arte dos grupos de trabalho,
participo dos planejamentos gerais, acompanho os informes do “board of
directors” e me mantenho atento para defesa dos interesse da Brasil
consolidados nas resoluções do CGI. Atualmente há e embate interno na
comunidade ALAC sobre o modelo brasileiro no que diz respeito a nossa forma
de distribuição dos domínios CCTLD e uma suposta inibição da “industria de
domínios no Brasil”.
Sou o único conselheiro a manter esse acompanhamento sistemático ao ETLarge e ALAC, grupos onde precisamos garantir, no mínimo, essa observação
mais aproximada.
Ressalto ainda, que essa minha participação e experiencia acumulada, tem sido
útil sempre que surge em reuniões ou em grupo de trabalho do CGI a
necessidade de discutir esses temas.
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