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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
http://www.rnp.br
info@rnp.br

Rua Lauro Müller 116 sala 3902
22290-906 Rio de Janeiro, RJ  Brasil
tel: 55 21 2102-9660
fax: 55 21 2279-3731

CAIS – Centro de Atendimento 
a Incidentes de Segurança:
http://www.rnp.br/cais
cais@cais.rnp.br

O Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança
(CAIS) atua na detecção, resolução e prevenção de
incidentes de segurança na rede acadêmica brasileira,
promovendo e disseminando práticas de segurança 
em redes.  

Desde sua criação, em 1997, já foram reportados mais
de 200.000 incidentes de segurança relacionados à infra-
estrutura da rede da RNP e às suas organizações
usuárias. A prática de reportar os casos reflete o resultado
positivo da promoção da cultura de segurança entre
profissionais de Tecnologia da Informação de uma rede
com mais de um milhão de usuários.  

Desde 2001, o CAIS é membro do Forum of 
Incident Response and Security Teams (First), um 
dos principais grupos internacionais de segurança,
formado por equipes de redes acadêmicas, comerciais
e governamentais de vários países para viabilizar a
cooperação entre os diversos grupos. O CAIS também
participa do Anti-Phishing Working Group e da Red 
de Sensores del Centro de Alerta Temprana Antivirus. 

Serviços oferecidos pelo CAIS 

Tratamento de incidentes de segurança
Abrange análise e resposta a incidentes. O CAIS recebe
notificações por diversos meios, atuando em regime 
de plantão (24x7), e mantém em sigilo todas as
informações armazenadas.  

Divulgação de informações
A disseminação de alertas, notícias, recomendações,
documentos e referências na área de segurança é
realizada através do website da RNP, da lista de
discussão, da publicação de artigos e da participação
em eventos. 

Educação e treinamento
O CAIS oferece treinamento em detecção de 
intrusão, políticas de segurança, auditoria de redes 
e sistemas, análise forense em sistemas, segurança 
da informação, redes seguras, tratamento de incidentes,
e estabelecimento e gerência de equipes de resposta a
incidentes de segurança. Também ministra palestras e
cursos práticos em conferências da área de segurança.

Auditoria de sistemas e testes de penetração 
Para avaliar o status das redes conectadas ao backbone
da RNP, o CAIS conduz auditorias periódicas remotas
preventivas para identificar falhas e problemas 
de segurança antes que estes sejam explorados.  

Detecção de intrusão e monitoramento 
Inclui o monitoramento de sistemas em busca de
atividades suspeitas, sinais de mau uso ou má
configuração, por meio de mecanismos automatizados
para garantir a integridade e disponibilidade de
servidores considerados críticos no backbone nacional. 

Sincronização de relógios 
A precisão dos relógios dos sistemas é de vital
importância nas investigações de incidentes de
segurança. A RNP, através do CAIS, implantou uma
hierarquia de servidores NTP (Network Time Protocol)
e, desde julho de 2000, oferece serviço gratuito de
sincronismo a seus clientes. 

Serviço de chaves públicas (PGP Public Key Server) 
O CAIS colocou em operação o primeiro servidor
gratuito de chaves públicas PGP da América Latina
conectado à rede mundial de servidores do gênero.

O objetivo é proporcionar maior segurança à
comunidade acadêmica no uso de serviços que viabilizam
a comunicação via Internet e garantir a autenticidade 
e confidencialidade dos dados que circulam na rede.

Notificação de incidentes de segurança

Por e-mail
Incidentes de segurança envolvendo redes conectadas
ao backbone da RNP devem ser notificados ao endereço
cais@cais.rnp.br 

Para o envio de informações criptografadas, 
deve-se usar a chave PGP pública do CAIS, disponível
em http://www.rnp.br/cais/cais-pgp.key e também 
em http://pgp.cais.rnp.br, servidor público de chaves 
do CAIS. 

Via web
Através do formulário de notificação de incidentes 
de segurança, disponível em
http://www.rnp.br/cais/atendimento_form.html 

Atendimento emergencial
Contatos emergenciais fora do horário comercial (9h às
18h), para notificar eventuais incidentes de segurança,
devem ser feitos através do telefone (61) 3226-9465. 

Alertas do CAIS

O CAIS mantém a lista rnp-alerta@cais.rnp.br. 
A assinatura é aberta à comunidade atuante na área.
Inscrições através do formulário disponível em
http://www.rnp.br/cais/alertas. 
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