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Comitê de Nomeação Anuncia Seleções Finais para Posições-Chave de Liderança na ICANN 
 
7 de outubro de 2004 
 
Após um período de intensa projeção, consulta, recrutamento e avaliação, o Comitê de Nomeação 
(Nominating Committee - NomCom) da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) anunciou hoje a seleção final de quatro “chapas” de Nomeados para quatro das divisões de 
liderança da ICANN: o Conselho de Diretores, o conselho da Organização de Apoio aos Nomes de 
Domínios Primários de Código de País (Country Code Names Supporting Organization - ccNSO), o 
conselho da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (Generic Names Supporting Organization - 
GNSO) e o Comitê Consultivo At-Large Interino (Interim At Large Advisory Committee - ALAC). Os 
Nomeados se reunirão aos membros já estabelecidos dessas divisões na conclusão do Encontro da 
ICANN em Cape Town, África do Sul, a ocorrer de 1° a 5 de dezembro. 
 
A ICANN é uma organização sem fins lucrativos responsável pela coordenação dos sistemas globais 
de identificadores únicos da Internet, incluindo o sistema de nomes de domínio e endereços 
numéricos utilizados para acessar todos os computadores na Internet. A missão da ICANN é 
assegurar a estabilidade e segurança da operação destes sistemas de identificadores únicos, que 
são críticos à operação da Internet. Adicionalmente, a ICANN coordena o desenvolvimento de 
diretrizes relacionadas a essas funções técnicas. 
  
"Ficamos muito contentes com a participação de tantos e tão excelentes Candidatos das cinco 
regiões geográficas neste segundo Processo do NomCom", afirmou o porta-voz e presidente do 
Comitê de Nomeações, Jean-Jacques Damlamian. "Esta participação global reflete a variedade 
impressionante da comunidade da Internet em termos de talento, experiência e disposição para 
assumir estes papéis de liderança voluntária, que são essenciais às metas de desempenho e 
evolução da ICANN." 
 
Os Nomeados: 
 
Conselho da ICANN  
     
 Vinton G. Cerf (U.S.A. - North America)  
 Joichi Ito (Japan - Asia/Australia/Pacific)  
 Vanda Scartezini (Brazil - Latin America/Caribbean Islands)   
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2007  
  
Conselho da ccNSO  
  
 Yassin Mshana (Tanzania - Africa) 
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2005 
  
Eva Frölich (Sweden - Europe)  
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2006 
  
Charles Shaban (Jordan - Asia/Australia/Pacific) 
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2007 
  
Conselho da GNSO  
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 Maureen Cubberley (Canada - North America) 
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2006 
  
Comitê Consultivo At-Large Interino 
  
 Roberto Gaetano (Italy - Europe)  
 Jean Armour Polly (U.S.A. - North America) 
 
Mandato: Do encerramento do Encontro Anual da ICANN para 2004 até o encerramento do Encontro Anual da 
ICANN para 2006 
 
Informações biográficas sobre os Nomeados serão publicadas em breve na webpage do NomCom. 
http://www.icann.org/committees/nom-comm/ 
 
Em resposta à Solicitação Formal de 30 de junho, o NomCom recebeu 102 recomendações de 
possíveis candidatos de todo o mundo. Dentre os 84 indivíduos que subseqüentemente enviaram 
uma Declaração de Interesse, o NomCom selecionou 9 indivíduos extraordinários para mandatos 
escalonados nestes papéis de liderança da ICANN. O período dos mandatos varia de 12 a 36 meses. 
Três indivíduos foram selecionados para servirem no Conselho de Diretores; dois indivíduos foram 
selecionados para preencher vagas designadas para indivíduos das regiões da Europa e América do 
Norte no Comitê Consultivo At-Large Interino (que coordena a participação de usuários individuais da 
Internet nas atividades da ICANN); três indivíduos foram selecionados para o Conselho da nova 
Organização de Apoio aos Nomes de Domínios Primários de Código de País (que administra e 
coordena as atividades da ccNSO e gerencia o processo de desenvolvimento de diretrizes da 
ccNSO); e um indivíduo foi selecionado para o Conselho da Organização de Apoio a Nomes 
Genéricos (que desenvolve diretrizes relacionadas aos nomes de domínio em domínios primários 
genéricos tais como .com, .net, .org, .info e .biz). 
 
Requisitou-se ao NomCom que encontrasse indivíduos de alto calibre, experientes e de mente aberta, 
homens e mulheres com integridade, discernimento e objetividade. "Utilizando uma abordagem 
holística, o NomCom concentrou-se na seleção cuidadosa de chapas de Candidatos com habilidades 
e perspectivas complementares, que atendessem aos critérios e requisitos de qualificação da ICANN 
para cada uma das quatro funções a serem assumidas, considerando todos os Candidatos até que as 
chapas finais fossem escolhidas", explicou Damlamian.  
 
Através dessas estratégias, o NomCom procurou cumprir sua dupla atribuição: equilibrar os outros 
processos de seleção de liderança da ICANN, baseados em Organizações de Apoio e Eleitorados, e 
ajudar a assegurar que a ICANN se beneficiaria com a liderança de homens e mulheres da mais alta 
integridade e capacidade, que colocariam o interesse da comunidade global da Internet acima de 
seus interesses particulares. Estas chapas cuidadosamente selecionadas auxiliarão a ICANN a 
assegurar diversidade funcional, cultural e geográfica nos seus processos de desenvolvimento de 
diretrizes e de tomada de decisões durante a evolução da própria Internet. 
 
O Comitê de Nomeação: 
 
Um Comitê de Nomeação independente é um dos elementos-chave da estrutura da ICANN. Compõe-
se de um conjunto diversificado de indivíduos selecionados pelos grupos e entidades que formam a 
ICANN. O NomCom está encarregado de atuar no interesse da comunidade global da Internet em vez 
de interesses específicos. O NomCom é responsável pela seleção de 8 dos 15 Diretores do 
Conselho, 5 dos 15 membros do ALAC Interino, 3 dos 18 membros do Conselho da ccNSO e 3 dos 
15 membros do Conselho da GNSO. No processo atual, nove destas vagas precisam ser 
preenchidas. 
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Para mais informações sobre o Comitê de Nomeações, seus Membros, Procedimentos e Solicitação 
Formal, por gentileza visite a sua webpage em <http://www.icann.org/committees/nom-comm/>. 
Dúvidas adicionais ou pedidos de informação podem ser enviados por e-mail para Kieran Baker 
<baker@icann.org>.  
 
Estatísticas de Seleção do NomCom: 
 
Número Total de Candidatos:                84 
 
Distribuição Geográfica dos Candidatos                      Distribuição Geográfica dos Nomeados 
 
África                                              11%                                                  13% 
Ásia/Austrália/Pacífico                    24%                                                  24% 
Europa                                            29%                                                  13% 
América Latina/Caribe                    10%                                                  13% 
América do Norte                            26%                                                  37% 
Total:                                             100%                                                  100% 
 
Cidadania dos Candidatos:  
 
34 países: 
Alemanha, Argentina, Armênia, Austrália,  Bangladesh,  Bélgica,  Brasil, Canadá, China, 
Cingapura, Congo, Espanha, EUA, Filipinas, França, Hong Kong S.A.R, Índia, Itália, Japão, Jordânia, 
Quênia, Mauritânia, Marrocos, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Peru, Portugal, Reino Unido, 
Sérvia e Montenegro, Sudão, Suécia, Tanzânia, Trinidad e Tobago. 
 
Cidadania dos Nomeados: 
 
8 países: 
Brasil, Canadá, EUA, Itália, Japão, Jordânia, Suécia, Tanzânia. 
 
 
Distribuição dos Candidatos por Sexo    Distribuição dos Nomeados por Sexo 
 
Masculino:                74%                                       56% 
Feminino:                 26%                                        44% 
 
 
Recomendações Recebidas: 
 
Número Total de Recomendações :                                                                   102 
Número Total de Recomendados:                                                                     90 
Número Total de Recomendados que enviaram uma Declaração de Interesse            54 
Percentagem de Candidatos que foram Recomendados                                         60% 
 
 
Sobre a ICANN 
 
A missão da ICANN é coordenar, em nível geral, os sistemas globais de identificadores únicos da 
Internet e, em particular, assegurar a estabilidade e segurança da operação dos sistemas de 
identificadores únicos da Internet. Especificamente, a ICANN: 
 
1. Coordena a distribuição e designação de três conjuntos de identificadores únicos para a Internet, 
que são  
       a. Nomes de domínio (formando um sistema denominado "DNS"); 
       b. Endereços de Protocolo de Internet ("IP") e números de sistemas autônomos ("AS"); e 
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       c. Porta de protocolo e números de parâmetros. 
2. Coordena a operação e evolução do sistema de nomes de servidores-raiz de DNS. 
3. Coordena o desenvolvimento de diretrizes razoável e adequadamente relacionadas a essas 
funções técnicas. 
  
  
 


