
Segunda-feira, 10 jun / Auditório do CETAM

/ Auditório da PRODAM

/ Auditório da PRODAM

/ Auditório da PRODAM

Por que é necessário investir em segurança da informação? 15h30-16h30  

Coffee break 16h30-17h 

Marcelo Moura e Leonardo Souza
DevOps - Quais os riscos de adotar essa cultura dentro do ambiente público? 13h30-14h30 

Oficial de Inteligência da ABIN

Lei Geral de Proteção de Dados – Destaque para os impactos na 
Administração Pública 

Trend Micro

Hágata Maia - Especialista em Segurança da Informação BLOCKBIT 
BLOCKBIT

14h30-15h15 

Eduardo Nunan - Auditor de Controle Externo
Política de Segurança da Informação 

TCE - Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

15h15-16h 

Evento Threat Defense Workshop (TDW) - Campeonato de CyberSegurança 

Equipe Trend Micro

8h30-18h

Lanche 16h

Lanche 9h – 09h30

Equipes atacam um mesmo alvo, pontuando à medida que obtém novas in-
formações.

9h30 – 12h30

Lanche

Equipes irão defender-se de ataques similares aos utilizados na etapa de 
ataque. 

Lanche e premiações da melhor equipe.

12h30 – 13h30

13h30 – 16h30

16h – 16h30

Tendências dos ataques de Segurança da Informação 

Prodam

13h30-14h30 

André Fabiano Santos Pereira - Secretário de Tecnologia da Informação e Comu-
nicações Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR  

Implementando a gestão de riscos de TI no setor público

TRT - Tribunal Regional do Trabalho

14h30 – 15h15 

Eduardo Luzeiro Feitosa
Segurança em IoT: é preciso preocupar-se? 

IComp/UFAM

15h15-16h 

Lanche 16h

Terça-feira, 11 jun

Quarta-feira, 12 jun

/ Auditório da PRODAMQuinta-feira, 13 jun

Bruno Oliveira
Requisitos da ISO 9001:2015 

BOS Consultoria

13h30-14h30 

Não conformidade e ação corretiva 14h30-15h15 

Indicadores para avaliação do desempenho 15h15-16h 

Lanche / Encerramento 16h

Sexta-feira, 14 jun

ABIN - Agência Brasileira de Inteligência

Lílian Gibson Santos

BOS Consultoria

BOS Consultoria

Lei Geral de Proteção de Dados – Impactos na Administração Pública 

ABIN - Agência Brasileira de Inteligência

Objetivo:

Roteiro:

Apresentar os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, com uma 
visão das demandas para a administração pública. 

Histórico; 
Sujeitos envolvidos no tratamento de dados pessoais; 
Transparência; 
Consentimento; 
Proteção de dados pessoais e o Poder Público.

14h30-15h30 
Oficial de Inteligência da ABIN

Objetivo:

Roteiro:

Dar uma visão geral da importância do planejamento da segurança da 
informação. 

Motivação; 
Desafios da Cybersegurança em 2019; 
Construção de uma estratégia de SI; 
Incidentes de SI x LGPD. 

Objetivo:

Roteiro:

Abordar os desafios de segurança da informação para o ambiente 
DevOps.

O que é DevOps? 
Quais os riscos e desafios em ambientes DevOps? 
O que fazer para ter um ambiente DevOps seguro? 
DevOps e a Trend Micro . 

Objetivo:

Roteiro:

Apresentar os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, com uma 
visão das demandas para a administração pública. 

Histórico; 
Sujeitos envolvidos no tratamento de dados pessoais; 
Transparência; 
Consentimento; 
Proteção de dados pessoais e o Poder Público; 

Objetivo:

Roteiro:

Apresentar o propósito e os conceitos relacionados aos indicadores do 
sistema de gestão da qualidade; 

Visão geral; 
Dimensões da SI; 
Importância e cenários; 
Estrutura; 
Necessidade de atualização com a LGPD; 
Fatores críticos de sucesso. 
Controles da SI. 

Objetivo: A iniciativa pretende demonstrar aos participantes - sob o ponto de vista 
dos hackers – quais as técnicas e ferramentas usadas durante um cibera-
taque a um servidor com dados críticos. 

Lanche

Equipes mapeiam o fluxo de atividades do macroprocesso; identificam entra-
das, saídas e conhecimento organizacional requerido. 

Equipes identificam recursos e riscos do processo.

8h30 – 10h

10h – 10h30

10h30 – 12h

Lílian Gibson Santos - Gerente de Qualidade e Gestão
Márcio Rogério Belmont - Supervisor da Gestão da Qualidade e Segurança da 
Informação

Workshop de mapeamento de macroprocessos (interno PRODAM) – 30 vagas 8h30-12h

Prodam

Objetivo: O workshop permitirá entender e documentar os macroprocessos do 
SGQ da PRODAM, de forma que a interação entre as áreas no escopo do 
SGQ seja avaliada e melhorada, servindo de base para revisão de proces-
sos existentes e formalização de novos processos

Objetivo: Apresentar as principais tendências e tipos de ataques cibernéticos em 
2018 e 2019.

Conceitos; 
Cenário da Cibersegurança em 2018; 
Tendência dos incidentes em 2019;
Incidentes de SI x LGPD. 

Objetivo: Dar uma visão geral das necessidades de dar tratamento aos riscos na 
gestão pública. 

Roteiro:

Roteiro:

Objetivo: O Microsoft Teams está na nuvem empresarial do Office 365, oferecendo 
os recursos avançados de segurança e conformidade que nossos clientes 
esperam. O Teams permite reunir rapidamente uma equipe com pessoas 
de dentro e fora da organização, conversar com outras pessoas para gerar 
conversas rápidas e inclusivas, compartilhar e co-criar  documentos com 
segurança e realizar iterações em projetos.

Conceitos; 
Requisitos legais e normativos; 
Processos de tratamento de riscos; 
Importância de formalizar o tratamento de riscos na administração públi-
ca. 

TRT - Tribunal Regional do Trabalho
Objetivo: Apresentar uma visão geral das vulnerabilidades dos dispositivos IoT e de 

como considerar a segurança da informação neste novo contexto. 

Roteiro: Uma breve introdução ao tema; 
Estatística atuais sobre ataques e perdas envolvendo dispositivos IoT; 
Ataques e Vulnerabilidades existentes; 
Contramedidas. 

TRT - Tribunal Regional do Trabalho
Objetivo: Apresentar os requisitos da ISO 9001 na versão 2015. 

Roteiro: Introdução: ISO e relação com outras normas; princípios de gestão da 
qualidade; 
Contexto da organização; expectativa das partes interessadas; escopo do 
SGQ e processos; 
Liderança e comprometimento: foco no cliente; política; responsabilida-
des; 
Ações para abordar riscos e oportunidades; planejamento de mudanças;
Apoio: recurso; competência; informações documentadas; 
Operação: requisitos para produtos e serviços; projeto e desenvolvimento 
de produtos e serviços; produção e provisão de serviço; liberação de pro-
dutos e serviços; 
Avaliação de desempenho: monitoramento, medição, análise e avaliação; 
Pesquisa de satisfação do cliente; análise crítica da direção;  
Melhoria: não conformidade, ação corretiva, melhoria contínua. 

TRT - Tribunal Regional do Trabalho

Objetivo: Dar uma visão geral do que é e como tratar não conformidades e realizar 
ações corretivas conforme a ISO 9001:2015.

Roteiro: Conceitos e requisito normativo; 
Identificação e tipos de não conformidades; 
Gestão de Riscos na Lei 13.303 e ISO NBR ISO 31.000 
Ferramentas aplicáveis ao tratamento de não conformidades; 
Etapas do tratamento da não conformidade. 

TRT - Tribunal Regional do Trabalho

Objetivo: Apresentar o propósito e conceitos relacionados aos indicadores do siste-
ma de gestão da qualidade.

Roteiro: Tipos de indicadores; 
Como definir indicadores eficazes? 
Elementos do indicador; 
Definindo a linha de base; 
Métodos para monitoramento; 
Análise de indicadores. 

ABERTURA 14h-14h30 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR

João Guilherme de Moraes Silva, Diretor-Presidente da PRODAM
Heleno Ferreira, Diretor técnico da PRODAM

Bruno Oliveira

Bruno Oliveira

Lanche

Apresentação dos conceitos e requisitos da LGPD; aplicação dos requisitos da 
LGPD sobre um sistema de informação; classificação dos dados pessoais.

Avaliação do processo de tratamento de dados; avaliação dos riscos e defini-
ção de contramedidas. 

9h05 – 10h

10h – 10h30

10h30 – 12h

Lílian Gibson Santos - Gerente de Qualidade e Gestão
Márcio Rogério Belmont - Supervisor da Gestão da Qualidade e Segurança da 
Informação

Workshop: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Roadmap da conformidade 9h05-12h

Prodam

Objetivo: O workshop permitirá entender os requisitos básicos da LGPD e realizar 
uma prática a fim de simular, de forma simplificada, o roteiro a ser segui-
do para buscar a conformidade com a LGPD no tratamento de dados na 
administração pública. 

Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia
e Inovação

8h-9h
Thiago Freitas 
Microsoft TEAMS e Conformidade

Lanlink


