
O UASG dá as boas-vindas a seis novos embaixadores da UA 

Por Ajay Data, presidente do UASG 

O Grupo-Diretor de Aceitação Universal (UASG) tem o prazer de dar as boas-vindas a seis novos 
embaixadores da UA no Programa de Embaixadores do UASG para o AF21 (julho de 2020 a 
junho 2021). Essas pessoas têm muita expertise e experiência no setor de nomes de domínio e 
também em TI, engenharia, desenvolvimento de software e pesquisas técnicas, e ajudarão a 
promover o trabalho de UA em Benin, Índia, Nigéria, África do Sul e Turquia. Agora, o Programa 
de Embaixadores da UA tem um total de 13 embaixadores de nove países diferentes, 
representando Ásia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Médio e África (EMEA), América Latina e 

Caribe (LAC) e América do Norte (ARIN). Confira a lista completa de embaixadores da UA e os 
currículos deles aqui. 

A Aceitação Universal (UA) garante que todos os nomes de domínio e endereços de e-mail, 
independentemente do idioma/escrita ou do número de caracteres (por exemplo, .рф, 
.photography), sejam aceitos por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas que acessem a 
Internet. Tecnicamente, eles devem aceitar, validar, armazenar, processar e exibir todos os 
nomes de domínio e endereços de e-mail de forma igualitária, uniforme e correta. Até que a UA 
seja alcançada, não será possível oferecer uma experiência uniforme e positiva para todos os 
usuários da Internet, limitando a capacidade das empresas e organizações de se conectar com 
os usuários globais nas identidades que eles preferem usar on-line.  

O Programa de Embaixadores do UASG foi criado em 2018 para recrutar líderes do setor e 
especialistas em UA dedicados a conscientizar sobre a UA e a internacionalização de endereços 
de e-mail (EAI) em suas respectivas esferas de influência e públicos-alvo. Os embaixadores da 
UA organizam e participam de eventos locais sobre o tema, participam de atividades gerais de 
divulgação e ajudam a apoiar a missão do UASG. Os embaixadores da UA são selecionados 

anualmente pelo Grupo de Trabalho de Coordenação do UASG. Para ser embaixador ou saber 
mais, clique aqui. 
Conheça os novos embaixadores! 

(As biografias completas estão disponíveis aqui.) 

Cengiz Acarturk 

• Pesquisador de segurança cibernética da Turquia.

• Participou do grupo de Tecnologias da informação e comunicações
(ICT) como usuário, pesquisador e desenvolvedor, e planeja fazer
pesquisas aplicadas sobre os diferentes estados da preparação para
a UA.

Malick Alassane 

• Analista de segurança de TI de Benin.

• Ampla experiência nos setores de nomes de domínio, desenvolvimento
web e medição de redes de Internet, além de segurança da Internet.

https://uasg.tech/about/people/
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2018/01/UA-Ambassadors-18-01-15.pdf
https://uasg.tech/about/people/


Mark Elkins  

• Mora na África do Sul e ajudou a criar o domínio de topo (TLD) 
CO.ZA em 1995.  

• Comanda o próprio provedor de serviços de Internet, dá aulas sobre o 
DNS, adora as DNSSEC e faz parte do comitê de workshops da ICANN 
sobre elas. Foi membro da diretoria do AfriNIC durante seis anos, e é 
um importante membro da Pesquisa da ICANN sobre o DNS africano.  

 
Aman Masjide 

• Lidera as iniciativas de antiabuso e de aceitação universal na Radix, 
na Índia, e tem 14 anos de experiência no campo de prevenção de 
abusos no setor de nomes de domínio. 

• No momento, lidera um projeto interno na Radix para testar se 
formulários de cadastro e contato de sites estão preparados para a UA. 

 
 

Abdulkarim Ayopo Oloyede 

• Mora na Nigéria, onde é professor de telecomunicação sem fio, 
protocolo e governança da Internet na Universidade de Ilorin, além de 
dar aulas da Universidade de York, no Reino Unido.  

• Copresidente do Grupo de Trabalho de Elaboração de Políticas 
(PDWG) do AFRINIC, membro do Comitê Consultivo At-Large (ALAC) 
da ICANN, vice-presidente do Grupo Consultivo de Desenvolvimento 
de Telecomunicações ITU-D (TDAG). 

 
 

Sushanta Sinha 

• Mora em Kolkata, na Índia, e faz parte do setor de TI há 25 anos. 
Atualmente, trabalha em uma grande empresa de TI como orientador 
de agilidade empresarial. 

• Pesquisador do Instituto de Engenheiros (FIE) da Índia e patrocinador 
da Sociedade de Computação da Índia, ele também é secretário da 
divisão de Kolkata da Sociedade da Internet da Índia. Atual presidente 
do Grupo de Trabalho do Ecossistema Vernáculo da Internet (Grupo 
VIEW), formado pela Fundação de Internet da Índia (IIFON), 
trabalhando para promover a UA. 


