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Informes



Coordenação CT-GId para 2021

Coordenação

Prof. Emerson Ribeiro de Mello, Dr. (IFSC) - coordenador

Shirlei Aparecida de Chaves, Ma. (IFSC) - assistente técnica

RNP - Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (DPDI)

Andre Luiz Almeida Marins, Me. - secretário do CT

Clayton Reis da Silva, Me. - secretário do CT

Leandro Neumann Ciuffo, Me.
Diretor Adjunto de e-Ciência e Ciberinfraestrutura Avançada
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Sobre CT-GId

Constituído em 2010, é composto por pesquisadores, professores, alunos e
especialistas no tema

Trabalho colaborativo e voluntário

Tem como objetivo realizar recomendações técnicas e prospecção
tecnológica para apoiar as atividades do CA-GId

Pode gerar impacto direto para os usuário das instituições usuárias

Identificar desafios e oportunidades na área de GId, podendo esses serem ou
não aproveitados pela área de serviços da RNP

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

1https://gidlab.rnp.br
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Planejamento para o CT-GId em 2021



Planejamento para o CT-GId em 2021

Reuniões ordinárias (03)
Decisões sobre prospecção e recomendações

Reuniões extraordinárias (até 5)
Geralmente temáticas para apresentação de ferramentas, especificações,
trabalhos, GTs, etc.

Apoio de projetos com o edital PGId (próximo ponto)

Escrita do documento de visão de futuro (último ponto)
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Planejamento para o CT-GId em 2021

1 Como podemos conduzir a prospecção esse ano?
CT-Blockchain2 organizou os membros em áreas de interesse e cada grupo
gerou um capítulo de livro

Governança, Identidade digital descentralizada, Infraestrutura, Aplicações,
Educação e Desenvolvimento Tecnológico

CT-SD3 organizaram de forma semelhante

No CT-GId geralmente pesquisadores atuam de forma isolada (ou com pouca
interação) na escrita de seções do documento de visão de futuro

2https://wiki.rnp.br/display/blockchain/CT-Blockchain
3https://wiki.rnp.br/display/ctsaudedigital
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Programa de Gestão de Identidades (PGId) 2021



PGId 2021

Promover o estudo de temas ligados a área de Gid e que possam identificar
futuras ações de P&D por parte da RNP, tendo em vista novas tecnologias ou
aplicações emergentes (natureza conceitual ou experimental)
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PGId 2021

Tópicos de interesse
As 3 sugestões recebidas dos membros do CT-GId foram aceitas

Data de publicação: 18/03/2021
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Documento visão de futuro em GId 2021



Documento visão de futuro

Esse CT4 gerou documentos em 2015, 2016, 2017 e 2018
Historicamente entregue no final do ano

Versão 2021 - deverá ser entregue em julho/2021

Não haverá versão 2020
4 membros já entregaram textos que poderão ir para a versão 2021

Contará com contribuições da DAGSer e será apreciado pelo CA-GId
Entrega de rascunho em maio ou junho

Como podemos preparar esta versão?

4https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=93723087
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Muito obrigado

cb
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