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Sobre a ICANN
A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet 
global estável, segura e unificada. Para entrar em contato 
com outra pessoa pela Internet, você precisa digitar 
um endereço (um nome ou número) no computador, 
smartphone ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser 
exclusivo, para que esses dispositivos possam se encontrar.

Com nossos parceiros técnicos, a ICANN ajuda a coordenar 
e administrar esses identificadores exclusivos em todo 
o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma 
corporação de utilidade pública sem fins lucrativos, com 
uma comunidade de diversos participantes do mundo 
todo.

A comunidade da ICANN é um grupo baseado em 
voluntários de diversas partes interessadas. Eles trabalham 
juntos para elaborar conselhos e desenvolver políticas de 
acordo com a missão da ICANN. A Diretoria da ICANN é um 
grupo de representantes da comunidade da ICANN que 
supervisiona a Organização ICANN. A Organização ICANN 
oferece equipes e recursos para ajudar a comunidade 
da ICANN e implementa políticas desenvolvidas pela 
comunidade.

Para mais informações, acesse: icann.org. 
 @NCUC

SEJA UM DE NÓS!
O NCUC está aberto para todas as pessoas e organizações 
não comerciais interessadas em defender e proteger as 
comunicações, as atividades e os interesses não comerciais 
na Internet por meio da ICANN. 

Juntando-se a nós, você pode ter um impacto real  
e ajudar a transformar a ICANN em uma corporação mais 
transparente e responsável. Juntos somos mais fortes para 
representar os interesses dos usuários não comerciais.

Ao participar do NCUC você e/ou sua organização terá  
a chance de ter uma representação direta no 
desenvolvimento de políticas públicas globais para a Internet.

Para ser um membro, preencha o formulário de inscrição 
para o NCSG (Noncommercial Stakeholder Group, Grupo 
de Partes Interessadas Não Comerciais), do qual o NCUC 
faz parte na Organização ICANN, e selecione NCUC como  
o grupo constituinte do qual você quer participar.

O formulário de inscrição pode ser encontrado em:
NCUC.org/get-involved/join-ncuc
ou envie um e-mail para ncuc@ncuc.org.

A maior parte do nosso trabalho é feita on-line por listas de 
e-mails e outras plataformas eletrônicas.

Mais informações sobre a nossa organização e como 
trabalhamos juntos estão disponíveis em: NCUC.org. 

Venha ser um de nós!
Presidente do NCUC

http://icann.org
https://twitter.com/NCUC?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ncuc.org%2F
http://NCUC.org/get-involved/join-ncuc
http://NCUC.org


Quem somos
O NCUC (Noncommercial Users Constituency, Grupo 
Constituinte de Usuários Não Comerciais) defende os 
interesses de pessoas e organizações da sociedade civil 
na GNSO (Generic Names Supporting Organisation, 
Organização de Apoio a Nomes Genéricos) da ICANN.  
A GNSO representa diferentes partes interessadas na ICANN 
e desenvolve políticas consensuais para administrar nome 
de domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs), como 
.com e .org.

O NCUC defende opiniões sobre políticas relacionadas  
a nomes de domínio que protejam e apoiem  
a comunicação e as atividades não comerciais na Internet. 
Como parte do NCSG (Grupo de Partes Interessadas Não 
Comerciais) da GNSO, temos direito ao poder de voto no 
processo ascendente de múltiplas partes interessadas da 
ICANN  para a elaboração de políticas, inclusive  
a oportunidade  de ajudar a eleger membros do Conselho 
da GNSO e um membro da Diretoria da ICANN. 

Temos 561 membros de 100 países em todas as cinco 
regiões geográficas reconhecidas pela ICANN, incluindo 
119 organizações não comerciais e 442 pessoas (em janeiro 
de 2017).

Nossos membros são pessoas e organizações sem 
fins lucrativos envolvidas em questões que afrontam 
a liberdade civil e os direitos humanos, liberdade na 
Internet, proteção do consumidor, educação, pesquisa, 
desenvolvimento e muitas outras áreas que defendem as 
políticas públicas.

Usuários e usos não comerciais
Nosso objetivo é garantir que os interesses comerciais não 
sufoquem os interesses dos usuários comuns sem fins 
lucrativos

Diversidade e escolha do consumidor
Defendemos um setor de nomes de domínio competitivo 
que ofereça inovação, qualidade e economia aos usuários 
da Internet

Direitos humanos
Promovemos uma abordagem para políticas de nomes de 
domínio consistente com direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente

Liberdade de expressão
Desafiamos esforços que abusam da essência da Internet 
censurando a expressão e regulando o conteúdo

Privacidade
Lutamos contra esforços que usam registros de inscrições de 
domínios para uma vigilância indiscriminada

Acesso ao conhecimento
Defendemos a proteção da esfera pública global contra 
restrições excessivas à propriedade intelectual

Desenvolvimento
Trabalhamos a favor de políticas que promovam  
o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico em 
todas as áreas do mundo

Internet multilíngue
Queremos que todas as culturas e grupos linguísticos sejam 
representados no espaço de nomes de domínio

Desnacionalização 
Apoiamos a transferência da administração da IANA pelo 
governo dos EUA para a comunidade global de múltiplas 
partes interessadas

Governança Global da Internet
Trabalhamos para tornar a ICANN e outras instituições de 
governança responsáveis, totalmente abertas para  
a participação de múltiplas partes interessadas e resistente 
ao controle intergovernamental

O que fazemos
Mobilizamos os membros da sociedade civil para participar 
da ICANN, incluindo dos grupos de trabalho e outros 
processos

Enviamos membros para os três encontros anuais da 
ICANN no mundo todo, que são gratuitos e estão abertos  
a todas as partes interessadas

Ajudamos a eleger representantes (do NCSG) para 
o Conselho da GNSO, que coordena o processo de 
desenvolvimento de políticas para gTLDs

Indicamos representantes para o Comitê de Nomeação da 
ICANN, que indica os membros para a Diretoria e outras 
divisões da ICANN

Desenvolvemos e defendemos opiniões sobre políticas

Colaboramos e interagimos com outras partes interessadas 
na ICANN sobre assuntos de interesse comum, incluindo 
empresas, governos e outras

Organizamos conferências e eventos sobre assuntos 
voltados para a governança global da Internet

FAÇA SUA VOZ SER OUVIDA NA GOVERNANÇA DA INTERNET


