
Proposta de Entrevista Técnica

Qual a motivação da instituição para ingressar na Federação CAFe?

A instituição já possui um diretório corporativo unificado (LDAP, AD, OpenLDAP, etc), integrado 
aos seus sistemas da instituição?

• Se sim:

O diretório possui os atributos mínimos recomendados pela federação? (CN, SN, Mail, 
eduPersonPrincipalName e brEduAffiliationType)

Quantos usuários aproximadamente existem no diretório? 

Identidade única é uma preocupação da instituição? Uma mesma pessoa que possua múltiplos 
vínculos na instituição (um aluno que seja técnico, por exemplo) possui mais de um login/senha nos 
sistemas corporativos e/ou no diretório da instituição? 

Identidades artificiais (usuários genéricos ou institucionais) existem? teste, administrador? 

Já segue ou conhecem o esquema brEduPerson? 

• Se não:

A instituição já iniciou o processo de criação do diretório?

A instituição possui um sistema unificado para registro de pessoas?

A instituição tem acesso ao modelo de dados dos sistemas utilizados ?

Recomendar uso do EID

Alertar que o diretório não deve possuir usuários genéricos e garantir a identidade única para os 
usuários.

Gestão de Identidade
 
Qual subconjuntos de usuários da instituição que  possuirão acesso à federação?
Professores / Técnicos / Alunos/Outros?

Como são atribuídas as senhas para alunos, funcionários e vistantes? Existe um processo definido? 
As senhas são criadas no momento da matrícula/contratação? Há exigência do comparecimento da 
pessoa e apresentação de documentos?   

     
Como a instituição cadastra pessoas com vínculos temporários, tais como professores visitantes, 
alunos de intercâmbio, etc.? 



Descreva o processo de autorização de uma exceção, como, por exemplo, o caso em  que um 
indivíduo que normalmente não possui um dado vínculo seja cadastrado com ele. 

Qual o procedimento de alteração ou recuperação de senhas ou identificadores secretos (em caso de 
perda,por exemplo). 

Existe alguma situação em as senhas trafeguem "em claro", ou seja, sem proteção 
criptografada ou com proteção sabidamente fraca? Descreva como seria tal situação. 

Descreva a regularidade de atualizações  da informação  (atributos) de usuários.

Quando um indivíduo perde todos os vínculos com a instituição, com que rapidez isso é refletido 
nas bases institucionais? 

Há informações que o próprio usuário pode atualizar em seu cadastro? 

A instituição possui pessoal com conhecimento de Linux para instalação e suporte? 

Informar a instituição sobre a necessidade de armazenar os logs por 6 meses para possibilitar 
rastreamento em caso de incidentes ou acessos indevidos 

A instituição deverá ficar ciente das seguintes exigências:

Associará a cada usuário um  atributo de identidade com valor  único e persistente, evitando que 
esses atributos sejam reutilizados;

Manterá atualizadas e fidedignas  as informações dos usuários da instituição;

Utilizará um serviço de autenticação de usuários seguro e confiável com, no mínimo, login e senha 
únicos para cada usuário;

Garantirá que as contas de usuários autenticados na federação CAFe correspondem a pessoas físicas 
e não a usuários genéricos, ou seja, associados a papéis e funções;

Informações finais:

Benefícios implantação da Cafe: 

-Além do acesso federado à diversos serviços da Federação o login único pode ser implantado 
também nos serviços internos da universidade garantindo assim o Single Sign-on (SSO).

Informar sobre processo de auditoria
informar sobre VM Shibboleth IdP
Informar sobre próximos passos no processo de adesão

- Dúvidas?
- Preencher informações de contato técnico. 
- Conferir Ata 


