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1 Introdução

Este documento descreve os requisitos técnicos necessários para participação na Federação CAFe.

2 Protocolos

O protocolo utilizado pela federação CAFe para a troca de informação entre os membros é o SAML, nas
versões 1.1 (perfil Shibboleth) [1, 2] e 2.0 [3]. Os provedores devem ser capazes de utilizar um desses
dois protocolos corretamente.

3 Softwares

A federação CAFe oferece suporte para o sistema Shibboleth [4], nas versões 1.3 e 2.x. Outros softwares
compatíveis com os protocolos descritos acima também podem ser utilizados, contudo sem suporte oficial.

4 Metadados

Os metadados são disponibilizados em dois formatos: SAML 1.1 (perfil Shibboleth Metadata) [5, 2] e
SAML 2.0 Metadata [3, 6]. Os provedores devem ser capazes de interpretar um desses dois formatos
corretamente.

Recomenda-se que o arquivo de metadados seja atualizado a cada hora e que seja verificada a autenticidade
da assinatura desse arquivo.

5 Certificados

Os certificados gerados para os provedores devem respeitar as seguintes restrições:

• Nome distinto: o campo common name deve ser preenchido com o nome completo de domínio
(FQDN) do servidor.

• Validade: não deve exceder 3 anos, ou seja, o intervalo de tempo entre os campos notBefore e
notAfter deve ser no máximo igual a 3 anos.

• Algoritmo de assinatura: deve ser utilizado o algoritmo SHA1 com encriptação RSA.

• Tamanho da chave: recomenda-se uma chave RSA de 2048 bits, devendo ser de no mínimo 1024
bits.

• Extensões de uso da chave: deve possuir as extensões digitalSignature e keyEncipherment acertadas
como verdadeiro.

1



• Extensões de uso estendido da chave: para certificados de Provedores de Identidade, a extensão
serverAuth deve estar acertada como verdadeiro; para Provedores de Serviço, a extensão clientAuth
deve estar acertada como verdadeiro.

• Extensão de restrições básicas: o certificado não deve possuir a restrição básica CA acertada como
verdadeiro.

Outras configurações de chave e certificado podem ser utilizadas mediante autorização do Comitê Téc-
nico.

6 Atributos

Recomenda-se que os Provedores de Identidade sejam capazes de liberar os seguintes atributos:

Atributo Descrição Fonte
cn Nome do usuário. inetOrgPerson [7]
sn Sobrenome do usuário. inetOrgPerson [7]
mail Endereço de e-mail do usuário. inetOrgPerson [7]
eduPersonPrincipalName Identificador único do usuário dentro da

federação. Formato: identificador@domínio.
eduPerson [8]

brEduAffiliationType Tipo de vínculo do usuário com a instituição.
Vocabulário: faculty, student, staff, position,
scholarshipawardee, other.

brEduPerson [9]

Existindo atributos disponíveis, os Provedores de Identidade devem disponibilizá-los no seguinte formato:

Fonte SAML 1.1 SAML 2.0
inetOrgPerson urn:mace:dir:attribute-def:<nome_atributo> urn:oid:<oid_atributo>
eduPerson urn:mace:dir:attribute-def:<nome_atributo> urn:oid:<oid_atributo>
brEduPerson urn:mace:rnp.br:attribute-def:<nome_atributo> urn:oid:<oid_atributo>
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