
 

RNP- Comitê Assessor de Gestão de Identidade   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberações do Ca-GId relacionadas às Recomendações do CT-GId  Novembro 2017 

Plano de Trabalho 

Dados deste Plano de Trabalho 

Introdução 

Este plano contemplará as atividades e metas com base nas recomendações elaboradas pelo Comitê Técnico de 
Gestão de Identidade.  
 
O conjunto de recomendações descritas a seguir estão divididas em dois grupos (aspectos técnicos e de 
governança) e; foram elaboradas pelos membros do CT-GId  e discutidas com o CA-GId em reunião de 10 de 
novembro de 2017, Brasília, DF. 
 
Além de categorizadas em recomendações técnicas e de gestão, as mesmas também foram categorizadas com 
critérios de prioridades com base na matriz GUT. 
  
 

Justificativa 

Garantir o alinhamento técnico e de governança para os serviços de gestão de Identidade da RNP. 
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As seguintes atividades foram elencadas como desdobramentos das recomendações: 

 PLANO DE AÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS AO CA-GID 
 
 

 

RTEC 1  Implementar uma solução para proteger contra ataques de força bruta na página de autenticação de usuários nos provedores 
de identidade na café. 

  Registrar em trilhas de auditoria os acessos, bem e mal sucedidos, em conformidade com a legislação atual (i.e. Marco Civil, 
NC 21/IN01/DSIC). Por exemplo, se o usuário fornece o nome e/ou senha errados, então na segunda tentativa será exibido 
um captcha, dificultando assim o ataque por meio de robôs. 

Atividade das Recomendações Técnicas  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Elaborar a solução técnica  DAGSer CT-GID e GTI Junho/2018 GTI e GSER elaboraram 
proposta e concluíram testes. 
Em maio, GSER irá 
compartilhar a solução com o 
CT-GID.  

Atualizar o documento de requisitos técnicos  DAGSer CT-GID Julho/2018 Será realizado após a 
apresentação para o CT-GID. 

Elaborar recomendação técnica para os logs de acesso – 
o que guardar, por quanto tempo. 

DAGSer CT-GID Agosto/2018 Ainda não iniciado.  

Elaborar o plano de trabalho para as organizações 
implementarem a solução  

DAGSer CT-GID Outubro/2018 Ainda não iniciado.  

Divulgar junto aos clientes a necessidade de implementar 
a solução 

DAGSer IFES, IFs, 
MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

Novembro/2018 Ainda não iniciado. 
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Disponibilizar um ambiente para testar ser “cobaia” da 
solução 

CT-GID DAGSer, IFES, 
IFs, MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

Agosto/2018 Ainda não iniciado.  

Encaminhar ao Comitê relatório sobre a falta de 
conformidades das práticas de segurança na CAFe, por 
parte das instituições para tomada de decisão 

DAGSer DAGSer,  IFES, 
IFs, MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

 Sob demanda Depende da conclusão da 
entregas referentes à  
auditoria de segurança e 
SIRTFI.  
 

Fazer a revisão da Política de categorização para 
instituições não adaptadas ao modelo elencado pelo CA-
GID 

CA-GId Todos Junho/2018 Ainda não iniciado. 

Conversar com o IFRN para aproveitar o conhecimento 
sobre o sistema SUAP em quesitos de auditoria; 

DAGSer FORTI – CA-
GId 

 Atividade movida para item 
auditoria  
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RTEC2  Elaborar procedimentos técnicos  para instalar certificados SSL  Global Sign (certificado corporativo ICPedu) nos 
ativos do eduroam.  

 No contexto do eduroam, recomenda-se reduzir a indisponibilidade do serviço a partir da inclusão de mais um 
servidor da confederação latino americana (evoluir a robustez do serviço). Sugere-se que este servidor esteja na 
própria RNP 

Atividade das Recomendações Técnicas  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Elaborar procedimentos técnicos para implantação de 
certificados ssl nos ativos da eduroam e disponibilizá-los 
no Service Desk para aplicar nas instituições 

DAGSer SD,  
IFES, IFs, 
MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

Junho/ 2018  
Atividade concluída.  
 

Implementar o certificado pessoa no ativo da eduroam DAGSer CTI-GId Dezembro/ 2018 Início depende da aprovação 
da diretoria para lançamento 
do certificado pessoa.  
 

Implantar mais um servidor da confederação latino 
americana para reduzir a indisponibilidade do serviço 
eduroam 

DAGSer CT-GId Setembro/ 2018 Atividade concluída.  
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RTEC3  Estudar, conduzir experimentos e adotar a autenticação multifator nos IdPs da CAFe. Existem várias opções de 
segundo fator de autenticação, como por exemplo, certificado pessoa ICPedu, senhas descartáveis (OTP), entre 
outros. 

 Recomenda-se ainda uma ampla discussão referente aos aspectos de usabilidade versus segurança com 
usuários da CAFe, desenvolvedores de SP, equipe de operação do serviço e membros do CT-GID. 

Atividade das Recomendações Técnicas  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Fazer um levantamento da demanda do ponto de vista 
do SP e do ponto de vista do IDP  

DAGSer CT-GId e DAIA  
Novembro/2018 

Diretoria da RNP ainda não se 
posicionou sobre continuidade 
do GT.  
 

Fomentar uma ação para o engajamento das partes 
interessadas. 
 

DAGSer CT-GId e DAIA  
Novembro/2018 

Atividade não iniciada. 
Requisito para iniciar esta 
atividade: incorporação do 
resultado do GT ao serviço.  
 

Encaminhar o resultado dos estudos sobre multifator 
para ser apresentado ao CA-GID para apreciação. 
 

DAGSer CA-GId, DAIA 
e Secretaria 

 
Novembro/2018 

 
Atividade não iniciada. 
Requisito: o estudo precisa 
estar concluído pelo GT. 
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RTEC4  Iniciar a operação do serviço ICPedu na modalidade certificado pessoa com validade de 1 ano devido à 
importância destes certificados para as instituições (nas aplicações já testadas) e para acelerar o 
desenvolvimento de novos serviços que utilizam assinatura digital de documentos 

Atividade das Recomendações Técnicas  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Elaborar um instrumento normativo, criar um arcabouço 
jurídico para uso do certificado ICP-Edu nos processos 
administrativos eletrônicos nas instituições 
 

CA-GId CA-GId 
 

 
Julho/2018 

 
 
 

Encaminhar o instrumento normativo aos fóruns de 
representatividade, ABRUEM, ANDIFES e CONIF. 

IFES, IFs, MCTIC e 
ABRUEM 

ABRUEM, 
ANDIFES, 
CGOU e 
CONIF 

 
Agosto/2018 

 

Elaborar um documento de mesmo teor e encaminhar 
para a diretoria da RNP 

DAGSer / DPD CA-GId  
Novembro/2018 
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RTEC5  Atualizar a aplicação Discovery Service (DS) - WAYF da SWITCH ( Where Are You From) em operação na CAFe, 
após a avaliação de segurança da solução escolhida (conduzida pelo CAIS) 

Atividade das Recomendações Técnicas  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Atualizar a aplicação Discovery Service (DS) - WAYF da 
SWITCH ( Where Are You From) 

DAGSer GTI e DAGSer Dezembro/2018 Concluído. Solução foi 
implementada em 2017.  
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RTEC6  Revisar o documento que descreve os atributos utilizados na Federação CAFe, que inclui o br.eduperson e demais 
esquemas, com o objetivo de melhorar o entendimento dos atributos por parte dos desenvolvedores de SPs e de 
revisar os atributos obrigatórios e recomendados.  

 A sugestão do CT-GId é que a revisão do documento seja feita de forma ampla, com a participação de 
desenvolvedores de serviços, dos membros do CT-GId, dos operadores da federação CAFe e das instituições que já 
aderiram a CAFe. Uma sugestão é especificar melhor os atributos (p.ex. CN e data de nascimento) para criar uma 
isonomia e discutir a possibilidade de incluir novos atributos 
 

Atividade das Recomendações Técnicas e de Gestão Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Elaborar e enviar um texto de formato de chamada de 
grupo de trabalho para os representantes encaminharem 
junto as organizações e indicação do grupo 

DAIA IFES, IFs, 
MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

 
Julho/2018 

 
 

Coordenar o grupo de trabalho para realizar a revisão do 
br.eduperson  

DAIA Membros da 
comunidade 

Novembro/2018  

Apresentar o resultado do trabalho ao CA-GID DAIA GT/ DAIA 
 

 
Novembro/2018 
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 PLANO DE AÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE GOVERNANÇA AO CA-GID 
 

 

RGOV1  Apresentar e discutir com o CT-GID e com o CA-GId o processo de auditoria relacionado ao serviço CAFe e 
eduroam. O processo de auditoria na CAFe foi parcialmente definido pela GSER, porém, o CT-GID desconhece 
esse processo. 

 Diante da importância desse processo e com intuito de colaborar com a sua definição, o comitê técnico gostaria 
de participar da sua definição. 

Atividade das Recomendações de Gestão Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Fazer a revisão do processo de auditoria de segurança 
nos serviços de GID; 
 

DAGSer CAIS  
Maio/2018 

CAIS está concluindo. No mês 
de maio, serão realizadas 
reuniões com DAGSer e CAIS 
para fechar a proposta.  

Apresentar ao CA-GId a revisão do documento de 
auditoria 

DAGSer CA-GId e CT-
GId 

 
Junho/2018 

 

Elaborar os critérios de punição às organizações caso de 
inconformidades 

CA-GId CA-GId e CT-
GId 

 
Junho/2018 

 

Conversar com o IFRN para aproveitar o conhecimento 
sobre o sistema SUAP em quesitos de auditoria; 

DAGSer FORTI – CA-
GId 

Maior/2018 Representante do IFRN será 
convidado para participar do 
debate na reunião do comitê 
técnico.  
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RGOV2  Revisar o documento de política de uso dos atributos para provedores de identidade publicado em Julho de 
2011, com o objetivo de revisar a política de liberação de atributos dos IdPs. A política está antiga e não 
contempla alguns tópicos essenciais para garantia da privacidade dos usuários da federação. Não existe no 
documento penalidades definidas no caso do não atendimento das políticas, recomenda-se ampla discussão 
neste sentido 

Atividade das Recomendações de Gestão Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Apresentar propostas de alteração da política  CT-GID DAGSer e CAIS Junho/2018 Ainda não iniciada.  

Fazer a revisão do documento especificação técnica dos 
atributos  

DAGSer  DAGSer e CT-
GId 

 
Agosto/2018 

 

Apresentar ao CA-GId o documento revisado DAGSer e CT-GId DAGSer e CT-
GId 

Setembro/2018  

Disseminar o documento nas organizações DAGSer IFES, IFs, 
MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

Setembro/2018  
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RGOV3  Estudar e preparar treinamentos sobre o framework SIRTFI ( The Security Incident Response Trust Framework 
for Federated Identity ) proposto pela REFEDS que visa disseminar boas práticas de segurança e habilitar ações 
coordenadas para tratamentos de incidentes de segurança dentro da federação.  

 Após o estudo, recomenda-se ainda uma aproximação com o CAIS, por meio de um treinamento 
direcionado para equipe do CAIS. 

 Por fim, recomenda-se a capacitação dos responsáveis técnicos dos IdPs com o objetivo de tornar estes IdPs 
Sirtfi compliant 

  Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Elaborar proposta e plano de implementação  GSER CT-GID e CAIS Agosto/2018 Ainda não iniciado  

Apresentar e validar proposta  para o CA-GID  GSER CA-GID  Setembro/2018  

Elaborar os treinamentos sobre framework for federated 
identify para serem apresentados em eventos de clientes 
 

CT e CAIS e GSer FORTI, FGTIC 
e CGTIC, PoP 

 
Setembro/2018 

 

Disseminar os treinamentos nos eventos de WTRs dos 
PoPs via minicursos. O formato dos cursos é que sejam 
sem tutoriais para instalação do serviço eduroam. 
 

PoPs e DAGSer FORTI, FGTIC 
e CGTIC, PoP, 
RC 

Setembro/2018  
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RGOV4  Recomenda-se uma ampla discussão e revisão do documento Política de uso Comunidade Acadêmica Federada 
(CAFe): provedores de serviço que está desatualizado.  

 Acompanhar a discussão e definição do Géant -Data Protection Code of Conduct - GDPR Version Draft)  com o 
objetivo de identificar quais processos, como se adequar e como mapear para a CAFe. Trazer o tema parauma 
discussão no CT-GID e o CA-GId 

Atividade das Recomendações de Gestão Responsável Envolvidos Data / sugerida Status 

Apresentar propostas de alteração da política  CT-GID DAGSer e CAIS Junho/2018 Ainda não iniciada.  

Fazer a revisão da Política da CAFe e dos Provedores de 
Serviços  

DAGSer  DAGSer  e CT-
GId 

Agosto/2018  

Apresentar ao CA-GId o documento revisado DAGSer  DAGSer Setembro/2018  

Disseminar o documento nas organizações DAGSer IFES, IFs, 
MCTIC, 
ABRUEM e 
PoPs 

Outubro/2018  

 

Aprovações: 
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