
CAFe – Acordo de Participação na Federação
(Provedores de Identidade)

1 Introdução

Este documento descreve os deveres de cada instituição que participa da Federação CAFe como
provedor de identidade.

Os objetivos e funcionamento da Federação CAFe são descritos no documento CAFe – Termo
de Referência. O documento CAFe – Governança da Federação descreve a estrutura de gestão da
Federação CAFe. Esses documentos, assim os demais referenciados neste acordo, estão dispońıveis
na página www.cafe.rnp.br.

2 Participação na Federação

Este acordo de participação é válido por um ano. A renovação será automática, a menos de
requisição expĺıcita de uma das partes.

Uma instituição pode se retirar da federação a qualquer momento enviando uma carta assinada
pelo representante da instituição perante a Federação (ver seção 3) à administração da CAFe.
A administração da Federação pode unilateralmente excluir qualquer provedor de identidade da
Federação, notadamente aqueles que não respeitarem este Acordo.

Como participante da Federação CAFe, a organização usufrui do serviço descrito em CAFe –
Termo de Referência e fica obrigada a assumir as responsabilidades enumeradas na Seção 3. O
Comitê Gestor da Federação CAFe (CG-CAFe) pode, a qualquer momento, solicitar uma auditoria
dos procedimentos realizados na instituição, para verificar o cumprimento dessas obrigações. Tal
auditoria será realizada por equipe designada pelo CG-CAFe.

3 Obrigações do Provedor de Identidade

1. instalar e atualizar software requisitado pela federação no documento CAFe – Requisitos
Técnicos;

2. garantir que dados fornecidos pelo IdP estão corretos;

3. fornecer metadados corretos;

4. obter e instalar os metadados atualizados da Federação no mı́nimo a cada 30 dias;

5. aceitar as normas estabelecidas no documento CAFe – Governança da Federação;

6. indicar um representante oficial da instituição junto à Federação;

7. disponibilizar informação sobre sistemas de gestão de identidade, atualizando-a no mı́nimo a
cada renovação deste acordo, através do preenchimento do formulário CAFe – Questionário
sobre Procedimentos de gestão de Identidade, dispońıvel na página www.cafe.rnp.br.

8. manter um sistema de gestão de identidade com os requisitos mı́nimos estabelecidos no do-
cumento CAFe – Requisitos Mı́nimos de Gestão de Identidade.

9. receber e auxiliar equipe designada pela Federação CAFe para realizar auditoria na instituição.


