CT-GId
O Comite Tecnico de Gestao de Identidade (CT-GId) foi criado pela RNP em 2010, com participantes da organizacao, pesquisadores, professores,
alunos e especialistas no tema, para apoiar a evolucao dos servicos oferecidos por meio da prospeccao tecnologica. Essa prospecção visa apoiar
o Comitê Assessor de Gestão de Identidade (CA-Gid), podendo também gerar impacto direto para as instituições usuárias.
Para conhecer detalhes sobre a criação do CT-GId, visite a seção Histórico.

Missão, Visão e Valores

Reuniões

Missão

As reuniões do CT-GId, quando remotas, são realizadas via
webconferência na sala https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ctgid

Prospectar soluções de gestão de identidade inovadoras e
embasadas em pesquisas de médio e longo prazo para o sistema
RNP, promovendo a cultura, conscientizando e incentivando o uso
de identidades digitais no Brasil.

As reuniões planejadas para o ano de 2021 são:
Reuniões Ordinárias (03)

Visão
Para tratar de decisões sobre prospecção e
recomendações
Reuniões Extraordinárias (até 05)

Ser reconhecido como uma referência em gestão de identidade no
país, trabalhando cooperativamente e colaborativamente entre
RNP, empresas, universidades e outras entidades.

Serão geralmente temáticas, para apresentação
de ferramentas, especificações, trabalhos, GTs,
etc.

Valores
Cooperação, Colaboração, Conscientização, Divulgação,
Inovação, Ética e Privacidade.

Acesse aqui as informações sobre reuniões e atas do CT-GId.

Ações e Projetos

Participe

Laboratório para Experimentação em Gestão de
Identidade - GIdLab
Mantido pela RNP como plataforma de apoio (test
bed) aos pesquisadores brasileiros e objetiva
estimular e facilitar o desenvolvimento de novas
soluções que possam vir a ser disponibilizadas
como serviços pela RNP. Pesquisadores
poderão fazer experimentos com diferentes
Infraestruturas de Autenticação e de Autorização
(IAAs) e com a Infraestrutura de Chaves
Públicas para Ensino e Pesquisa (ICPedu)
Programa de Gestão de Identidade (PGId)
O objetivo do programa e fomentar uma
interacao continua da comunidade academica
para que sejam fornecidos insumos, tanto
conceituais como praticos, para a evolucao dos
servicos oferecidos pela RNP
Acesse aqui as informações detalhadas sobre as Ações e Projetos
do CT-GId.

O trabalho realizado pelo CT-Gid é colaborativo e voluntário, sendo
aberta a participação nas atividades para interessados e membros
convidados que possam oferecer expertise, recursos humanos,
equipamentos ou serviços apropriados ao desenvolvimento de
suas atividades.
Você pode participar da lista de discussão do CT-GId solicitando
sua inscrição pelo endereço http://listas.rnp.br/mailman/listinfo/ctgid.

Composição
O Comitê Técnico de Gestão de Identidade é formado por uma
Coordenação, com o apoio de um Assistente Técnico, e pela
Secretaria, assim como pelos seus membros.
Composição do CT-Gid em 2021:
Nome

Produção Técnica
O CT-GId elabora diversos documentos, como a Visão de Futuro
em Gestão de Identidade, recomendações, estudos técnicos e
relatórios diversos, conforme pode ser visto na seção Produção
Técnica.
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