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Resumo 
 
 

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.            
Estas recomendações podem ser analisadas tanto pelo CA-GId quanto pela Diretoria           
Adjunta de Serviços da RNP de forma a identificar as oportunidades e necessidades de              
evoluções tecnológicas e de governança dos serviços de GId da RNP. 
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Recomendações do CT-GId para a Evolução dos 
Serviços de GId da RNP 

 
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 após             
uma ampla discussão conduzida em duas reuniões extraordinárias (22/02 e 17/03) e em             
duas reuniões ordinárias realizadas em 31/03 e 19/06. 
 
Estas recomendações podem ser analisadas tanto pelo CA-GId quanto pela Diretoria           
Adjunta de Serviços da RNP de forma a identificar as oportunidades e necessidades de              
evoluções tecnológicas e de governança dos serviços de GId da RNP.  
 
A priorização das recomendações foi efetuada de acordo com a matriz GUT - Gravidade,              
Urgência e Tendência (ver Anexo). Ao fim da avaliação foi multiplicado a pontuação             
(gravidade * urgência * tendência) de cada recomendação, gerando um valor único, que             
foi utilizado para ordenar de forma decrescente as recomendações (mais prioritárias para            
as menos prioritárias em cada aspecto) 
  
Aspectos Técnicos 
 

1. Implementar uma solução para proteger contra ataques de força bruta na página            
de autenticação de usuários nos provedores de identidade na CAFe, além de            
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 fornecer o nome e/ou senha errados, então na segunda             
tentativa será exibido um captcha, dificultando assim o ataque por meio de robôs.             
(GUT = 5 * 5 *  5= 125) 

2. Estudar e conduzir experimentos para implantação de Certificados SSL (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 (GUT = 5 * 5 *4 = 100).  

3. 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 (GUT = 5 * 4* 4 = 80). 

4. Iniciar a operação do serviço ICPedu na modalidade certificado pessoa com           
validade de 1 ano devido a importância destes certificados para as instituições (nas             
aplicações já testadas) e para acelerar o desenvolvimento de novos serviços que            
utilizam assinatura digital de documentos (GUT =  4 * 3 * 4 = 48). 

 



5. 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)  (GUT = 4 *3 *4 = 48). 

6. Revisar o documento que descreve os atributos utilizados na Federação CAFe, que            
inclui o breduperson 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 e que a discussão deste tópico seja feita de forma ampla,            
especialmente, 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 (GUT = 4 * 4 *3 = 48). 

 
Aspectos de Governança 
 

7. 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 (GUT = 4 * 3 * 3                 
= 36).  

8. 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              1

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 (GUT = 4 * 3 * 3 = 36). 

9. Estudar o preparar treinamentos sobre o framework SIRTFI (The Security Incident           
Response Trust Framework for Federated Identity) proposto pela REFEDS que          2

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             
(GUT = 3 * 3* 3 = 27). 

10.Recomenda-se uma ampla discussão e revisão do documento Política de uso           
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe): provedores de serviço que está         3

desatualizado. Acompanhar a discussão e definição do Géant -Data Protection          
Code of Conduct - GDPR Version Draft) com o objetivo de identificar quais             4

1 https://goo.gl/88lXVw 
2 https://refeds.org/sirtfi 
3 https://goo.gl/nkIAKh 
4 https://wiki.refeds.org/display/CODE/Code+of+Conduct+ver+2.0+project  

 

https://refeds.org/sirtfi
https://goo.gl/88lXVw
https://goo.gl/nkIAKh
https://wiki.refeds.org/display/CODE/Code+of+Conduct+ver+2.0+project


processos, como se adequar e como mapear para a CAFe. Trazer o tema para              
uma discussão no CT-GID e o CA-GId (GUT = 3 * 3* 3 = 27). 

 
ANEXO 

 
Indicação de prioridade das recomendações de acordo com o padrão GUT           5

(Gravidade, Urgência e Tendência) 
 
A priorização das recomendações para evolução dos serviços de GId da RNP foi efetuada              
de acordo com a matriz GUT. Para cada recomendação foi dada uma nota de 1 a 5 de                  
acordo com a quadro abaixo. 
 

Gravidade Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou 
organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja 
resolvido. 

Urgência  Relacionada ao tempo que esse problema deverá levar para acontecer, quanto 
maior a urgência menor o tempo disponível para resolver esse problema.  

Tendência Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, 
redução ou desaparecimento do problema.  

 
Cada valor de pontuação tem uma descrição de acordo com o item sendo avaliado, conforme               
descrito no quadro abaixo. 
 

Pontos Gravidade Urgência  Tendência 

5 Prejuízos ou 
dificuldades são 
extremamente graves 

Necessária uma ação 
imediata 

Se nada for feito, o 
agravamento será 
imediato 

4 Muito graves Com alguma urgência Vai piorar a curto prazo 

3 Graves O mais cedo possível Vai piorar a médio prazo 

2 Pouco graves Pode esperar um pouco Vai piorar a longo 

1 Sem gravidades Não tem pressa Não vai piorar ou pode 
até melhorar 

 
Ao fim da avaliação foi multiplicado a pontuação (gravidade * urgência * tendência) de cada               
recomendação, gerando um valor único, que foi utilizado para ordenar de forma decrescente as              
recomendações.  
 
 

5 
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/PDTI-%E2%80%93-Plano-Diretor-de-Tecnologia-de-In
forma%C3%A7%C3%A3o-1.pdf 
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