CASE ICP-EDU
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DOS PROCESSOS
ACADÊMICOS FEDERAIS
O ICPEdu - Programa Nacional de Certificado Digital da Rede de Educação
Federal foi desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
O serviço viabiliza a emissão ilimitada de certificados digitais pessoais para
alunos, professores e servidores da rede federal de educação brasileira, para
serem utilizados em todo sistema acadêmico e de pesquisa brasileiros.
A ferramenta digital contribui diretamente para o processo de transformação
digital nas universidades e em toda a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe),
possibilitando a automação e simplificação de processos acadêmicos.
O serviço está disponível em regime 24/7 a todas as Instituições de Ensino e
Pesquisa Integrantes do Sistema RNP, contribuindo, assim, para a Estratégia de
Governo Digital do Brasil, capitaneado pelo Governo Federal.
“A educação do Brasil avança ao ganhar um novo recurso tecnológico que
permitirá a inclusão dos estudantes, do corpo funcional e dos professores nesse
mundo digital”. Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia Luis
Felipe Salin Monteiro

SEGURANÇA KRYPTUS
Diversas instituições colaboraram para o desenvolvimento dos sistemas sob a coordenação da RNP, como a UFSC,
Unicamp e UFMG, por exemplo. A Kryptus, empresa brasileira especializada em criptografia, é responsável pelo
fornecimento dos módulos de hardware criptográficos (HSM, na sigla em inglês).
O HSM da Kryptus funciona como um cofre digital, que tem como objetivo guardar e proteger essas chaves. Após
geração ou importação da chave para o HSM, ela é armazenada e gerenciada somente pelos responsáveis apontados
pela organização.
Com HSM, o MEC pode definir quem tem permissão para acessar as informações, bem como o escopo e a atribuição
de suas funções. A Kryptus não tem acesso, nem pode ver as chaves armazenadas neles.

BENEFÍCIOS DO ICP-EDU

SÃO 2,4 MILHÕES DE POTENCIAIS
CLIENTES DESSE SERVIÇO QUE DESFRUTARÃO
OS SEGUINTES BENEFÍCIOS:

MAIS AGILIDADE

CREDIBILIDADE

Os certificados digitais pessoais da
ICPEdu são emitidos em menos de um
minuto e a qualquer hora do dia, pelo
próprio usuário, pois o sistema está
integrado à federação acadêmica de
identidade, a CAFe.

O Certificado Digital pode ser utilizado
para assinar com confiabilidade um
documento digital. Com esse serviço
garante-se que o documento foi
realmente assinado pelo usuário e
não por alguém que está falsificando
a assinatura.

MAIS ECONOMIA

OUTRO USOS

O potencial de economia do novo
serviço para o MEC é de R$ 124
milhões por ano, montante que teria
de ser empregado na contratação
de serviços privados para entregar a
plataforma. De acordo com o Ministro da
Educação, Milton Ribeiro, o serviço custa
97% menos do no canal presencial.

Além da assinatura digital de
documentos, um certificado digital
pessoal pode ser utilizado também
como chave de acesso a sistemas
específicos como uma alternativa aos
“login e senha”.

Mais informações estão disponíveis em https://www.gov.br/mec/pt-br/icp-edu
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