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Sobre o CT em Gestão de Identidade da RNP

WRNP 2009 teve como tema a Gestão de Identidade e foco nos serviços
experimentais ICPEdu e CAFe

CT-GId constituído em 2010 para apoiar a prospecção tecnológica e
subsidiar o Comitê Assessor (CA-GId)

Criou e acompanha o GIdLab1 - Laboratório de Experimentação em Gestão de
Identidade

Atualmente conta com 28 membros, muitos dos quais atuam ou atuaram em
GTs e projetos ligados diretamente aos serviços ofertados pela RNP

1https://gidlab.rnp.br/
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https://pessoal.icpedu.rnp.br/
https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-professores/identidade-e-seguranca/cafe
https://gidlab.rnp.br/


Dinâmica do CT-GId

Reuniões ordinárias, geralmente uma presencial2 por ano em conjunto com o
WGId/SBSeg

Reuniões extraordinárias temáticas (virtuais) para apresentação de
especificações, ferramentas, projetos em GId

Escrita colaborativa de um documento com visão de futuro (3 a 5 anos)

Fomento de projetos de curta duração para prospecção conceitual ou prático

Acompanhamento de GTs da RNP que estejam atuando com GId

2Atualmente sem reuniões presenciais
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Desafios em Gestão de Identidade e oportunidades
na saúde



Privacidade

Como garantir a privacidade dos usuários?
Proteção dos dados que estão sob custódia das instituições

Delegar ao usuário o poder e a responsabilidade sobre com quem e por quanto
tempo seus dados serão compartilhados

User consent forms vs trained to accept

Cookies legislation

Adequação dos serviços para atender a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Transparência das políticas de privacidade
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Autenticação

Garantias sobre a identidade e autenticação robusta
Identidade federada (i.e. CAFe, gov.BR, Google), identidade auto soberana

Dispositivos inteligentes como segundo fator de autenticação

Múltiplas identidades

Autenticação implícita e contínua

Transposição da autenticação para smart medical things
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Autorização e controle de acesso

Transposição de atributos e autorização granular em um ambiente diverso e
composto por diversos atores

Processos automatizados para delegação e revogação de privilégios.
Relacionamento entre pacientes, familiares, corpo médico e dispositivos
conectados

Simples com solução centralizada, mais complexo com atributos federados

Transposição da autorização para smart medical things
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Muito obrigado
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