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Informes



Coordenação CT-GId para 2022

Coordenação

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

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

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

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
https://wiki.rnp.br/display/comitetgi/

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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Nome social para ICPedu e federação CAFe

Em janeiro/2022 a coordenação do CT-GId formalizou o pedido à área de
serviços da RNP (responsável Luciano Rocha)

Foi encaminhada a nota 00045/2017/PROFE/PFE-ITI/PGF/AGU com análise
jurídica da AGU sobre o tema (nota encaminhada pelo Prof. Jean Martina)

O pedido foi encaminhado para o setor jurídico da RNP e a previsão de
resposta é março de 2022
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GÉANT T&I Incubator mid-term sprint demo #5
22/02/2022 10:45 a 14:00 (Horário de Brasília)

Evento para apresentar resultados intermediários das soluções que estão
sendo desenvolvidas na incubadora

Inscrições em: https://events.geant.org/event/1092/

Agenda
Alternative MDX – A distributed, high available CDN like platform for Metadata
Query Protocol (MDQ)

Distributed Identity Revisited – Investigating risks and opportunities of this new
identity paradigm for the T&I NREN community

Account Linking (TIM) – A new and easy to use user interface to support the
account linking process
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Planejamento do CT-GId para 2022



Planejamento do CT-GId para 2022

Reuniões ordinárias (03)
Decisões sobre recomendações e prospecções

Reuniões extraordinárias (mensais)
Temáticas para apresentação de ferramentas, especificações, trabalhos, etc.

Atividades de prospecção

Revisão do documento de visão de futuro 2021
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Cronograma de reuniões
previsão inicial

Mês Assunto Palestrante

Abril Identidade Descentralizada Shirlei Chaves
Maio Propostas aceitas no PGId 2022 Coordenadores dos projetos
Junho GidLab Profa. Michelle Wangham
Junho Identidade para components de software e

TEEs
Prof. Andrey Brito

Agosto Prof. Carlos Ferraz
Setembro Profa. Natália Fernandes
Outubro Ordinária no SBSeg/WGID Coordenação CT-GId
Novembro Apresentação dos resultados PGId 2022 Coordenadores dos projetos

Outros pesquisadores aceitaram o convite, porém ainda irão indicar as datas
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Atividades de prospecção

Programa de Gestão de Identidades (PGId) 2022
Propostas alinhadas com o Documento de Visão de Futuro 2021

Revisão sistemática em áreas de interesse
Alinhada com o documento de visão de futuro

Convite direcionado aos pesquisadores

Pagamento de bolsas mediante disponibilidade de recursos

Sugestões?
Ex: No CT-Blockchain foram criados pequenos grupos e cada um gerou um
capítulo de livro

Quais assuntos não estão no documento de visão de futuro e que merecem
atenção?
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Revisão do documento de futuro 2021

Relato sobre os resultados gerados pelo PGId 2021

Quais assuntos não estão no documento de visão de futuro e que merecem
atenção?
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Carta convite do PGid 2022



Carta convite do PGid 2022
Cronograma

27/03/2022 - prazo para submissão das propostas (firme)

08/04/2022 - divulgação das propostas selecionadas

xx/05/2022 - apresentação das propostas no CT-GId

01/06/2022 - início da execução da bolsa

xx/11/2022 - apresentação dos resultados no CT-GId

30/11/2022 - término da execução da bolsa

https://wiki.rnp.br/display/comitetgi/PGId+2022
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Carta convite do PGid 2022

Bolsa de até R$ 1.600,00 por projeto com duração de 6 meses (orientando
apenas)

Projetos de natureza conceitual ou experimental

Proponente deve ter vínculo com instituições de ensino no Brasil, ser membro
do CT-GId e participar das reuniões

Proposta de até 6 páginas (modelo de artigo da SBC) e deve conter o nome
do possível bolsista

Trabalho desenvolvido (código fonte e relatórios) será tornado público
Ao término entregar relatório técnico no formato de artigo acadêmico
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Assuntos gerais



Muito obrigado

Emerson Ribeiro de Mello
mello@ifsc.edu.br

cb
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