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1. Apresentação
O JEMS – Journal and Event Management System – é um serviço da SBC mantido pelo UFRGS
para o gerenciamento de conferências, de ampla utilização na comunidade acadêmica. Ele
pode ser acessado pelos endereços https://submissoes.sbc.org.br/ ou https://jems.sbc.org.br.

2. Definições
JEMS: serviço de gerenciamento de conferências
Conferência: um evento criado no JEMS que irá aceitar submissão de trabalhos
Organizações usuárias: qualquer instituição qualificada para utilização dos serviços de rede da
RNP;
Identidade digital: registro do usuário da organização cliente com valor único e persistente;
Credenciais: dados para autenticação do usuário, vinculados à sua identidade digital sendo,
minimamente, login e senha;
Metadados: descrevem os provedores de serviço e de identidade bem como informações para
validação da informação da comunidade federada;
Provedor de serviço: organizações que oferecem serviços às comunidades de usuários
participantes da comunidade federada;
Provedor de Identidade: organizações que agregam usuários e fornecem informações sobre
eles por meio de autenticação;
Especificação Técnica da CAFe: informações técnica da CAFe, disponibilizadas na página web
do serviço no site da RNP;
Especificação Técnica do Serviço: documento que descreve tecnicamente o serviço que está
sendo ofertado para os provedores de identidade da CAFe;

3. Público Alvo
A comunidade acadêmica em geral, participantes de conferências do JEMS.

4. Credenciamento
O JEMS estará aberto a todos os integrantes da federação café. A participação em conferências
gerenciadas pelo JEMS são definidas pelos administradores das conferências.

5. Requisitos
A manutenção do provedor de serviço do JEMS será realizada pela equipe de manutenção do
JEMS na UFRGS. A atualização de metadados da federação e a resolução de problemas
relativos à federação deverão ser encaminhados para essa equipe.

6. Termo de Uso
O serviço do JEMS se compromete a:
respeitar a privacidade e quaisquer outras restrições associadas às informações de
identidade recebidas de outros participantes da CAFe;
não compartilhar, divulgar ou armazenar de forma permanente as informações recebidas de
outro participante da CAFe, sem o consentimento formal do mesmo;
obter e instalar os metadados atualizados da comunidade federada no mínimo a cada trinta
dias;
receber e auxiliar equipe designada pela CAFe para realização de auditoria;
interpretar os formatos de metadados utilizados pela CAFe conforme descrito na
"Especificação Técnica da CAFe";
respeitar as restrições descritas na "Especificação Técnica da CAFe".
A utilização do JEMS é gratuita para os eventos da RNP e para os usuários que irão apenas
submeter um trabalho ou avaliar uma submissão. A criação de eventos é administrada pela
SBC.

7. Considerações Finais
O serviço de autenticação através da federação CAFe é mantido pela RNP, não sendo
responsabilidade da UFRGS responder pela disponibilidade, escalabilidade e continuidade dos
mesmos.
Embora o JEMS esteja, por política de uso, disponível para usuários de todos os provedores de
identidade da federação, não há obrigação por parte da equipe do JEMS de responder pelo
acesso de usuários ou provedores de identidade específicos, além da atualização dos
metadados da federação no prazo combinado e resolução de problemas de acesso devidos a
problemas de autorização por parte do serviço, quando ocorrerem.

8. Contato
As dúvidas relacionadas a esta política de uso poderão ser enviadas para o responsável pelo
serviço no endereço granville@inf.ufrgs.br. Problemas técnicos no acesso ou uso do serviço
devem ser enviados para crpsantos@inf.ufrgs.br.

