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Introdução

É importante que cada participante da federação tenha informação sobre os procedimentos de
gestão de identidade adotados por cada um dos demais participantes, uma vez que a relação
de confiança é a base do funcionamento de uma federação de autenticação e autorização. Por
isso, um dos requisitos para a entrada de uma instituição como participante na Federação
CAFe é que a mesma publique esses procedimentos. O questionário a seguir procura levantar
os pontos importantes a serem tratados em um relatório sobre procedimentos de gestão de
identidade. O interesse da CAFe é na qualidade da informação oferecida à federação.

Em várias das perguntas que seguem, são apresentadas escolhas de respostas. Por favor,
sempre que cab́ıvel, responda também com um texto livre além de marcar a opção apropriada.

Questionário

1. Em relação a criação de identidades e v́ınculos:

(a) Que pessoas têm direito a uma identidade eletrônica no provedor de identidade de
sua instituição?

( ) estudantes
( ) docentes/pesquisadores
( ) funcionários técnico-administrativos
( ) bolsistas

(b) O esquema brEduPerson prevê a existência de um v́ınculo brEduOther, que cap-
turaria outros v́ınculos além dos tradicionais estudante, professor, funcionário...
Que v́ınculos sua instituição prevê que sejam capturados por brEduOther?

(c) Se vocês admitem exceções em algum v́ınculo (um indiv́ıduo que formalmente não
tem esse v́ınculo ser cadastrado com ele), quem autoriza uma exceção?

(d) Como vocês lidam com v́ınculos temporários (professores visitantes, alunos de
intercâmbio, etc)? (Pense sempre nesse caso, também, ao responder as perguntas
seguintes.)

( ) cadastro com o v́ınculo real
( ) cadastro com v́ınculo espećıfico
( ) cadastro com v́ınculo genérico

Se genérico, o indiv́ıduo é cadastrado com data de sáıda?
( ) sim
( ) não

2. Descreva o procedimento administrativo que sua instituição utiliza para estabelecer
uma identidade eletrônica e o fluxo de informação que leva à criação de um registro de
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identidade eletrônica na base de dados que alimenta seu provedor de identidade. Caso
dados com outros atributos do esquema venham de outras fontes, por favor descreva
também esses outros fluxos.

( ) há exigência de comparecimento do indiv́ıduo, com apresentação de documento

( ) a identidade é gerada automaticamente na contratação ou matŕıcula

( ) a criação é disparada por formulário web ou email

obs: Caso ainda não existam procedimentos formalizados, diga qual o plane-
jamento de sua instituição para criá-los.

3. Existe a preocupação de que apenas uma identidade seja gerada para cada indiv́ıduo,
mesmo que esse possua diversos v́ınculos?

( ) sim

( ) não

4. Todas as identidades eletrônicas reconhecidas por seu sistema correspondem a pessoas,
ou há identidades artificiais, como “teste”, “adm biblioteca”, etc?

5. De quem é a responsabilidade sobre as informações fornecidas pelo provedor de iden-
tidade? (Se houver responsáveis diferentes para diferentes classes de indiv́ıduos, por
favor explicite.)

( ) sistema de recursos humanos

( ) sistema de gestão acadêmica

( ) sistema complementar

6. Diga que tecnologias são usadas para identificar seus usuários eletronicamente

( ) usuário/senha

( ) certificados

( ) outras – Quais?

(Caso exista mais que uma, explicite que classes de indiv́ıduos usam cada uma delas)

7. Se a tecnologia de identificação usada utiliza dados como senhas ou identificadores
secretos, descreva o procedimento de alteração ou recuperação desses dados (em caso
de perda, por exemplo). (Existe alguma situação em que essas informações trafeguem
“em claro”, sem proteção criptográfica, ou com proteção sabidamente fraca?)

( ) auto-serviço (via web/email)

( ) comparecimento

8. Qual a poĺıtica de sua instituição sobre reuso de identificadores eletrônicos (como uid)?
Se são reusados, há um intervalo entre usos?

( ) não são reusados

( ) são reusados sem intervalo pré-definido

( ) são reusados com intervalo pré-definido – Qual?

9. Qual o procedimento de atualização da informação sobre indiv́ıduos? Há informações
que o próprio usuário pode atualizar (sim/não/quais)?
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( ) sim – Quais?

( ) não

De que forma?

10. Qual a regularidade de atualização da informação (atributos de usuários)?

11. Quando um indiv́ıduo perde todos os v́ınculos com a instituição, com que rapidez isso
é refletido nas bases institucionais?

12. Entre os atributos do esquema brEduPerson recomendados, quais os que sua instituição
é capaz de fornecer à federação?

13. Você consideraria a informação fornecida por seu IdP confiável o suficiente para:

( ) controlar o acesso a informações das suas próprias bases de dados?

( ) controlar o acesso aos serviços internos da instituição?

( ) autenticar a pessoa em serviços providos pelos membros da federação?

14. Caso algum acesso indevido seja detectado na federação como oriundo de um usuário
autenticado no IdP de sua instituição, qual seria o processo para rastreamento desse
acesso?

( ) são mantidos logs – Por quanto tempo?

( ) não são mantidos logs
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