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1 - Mapa do conteúdo:

I. Contextualização da Segurança digital

II. Trabalho prático: Pentest

III. Segurança da informação

IV. Segurança de redes

V. Segurança de sistemas

VI. Contramedidas e defesas

VII.Auditoria e análise forense

Observações
A) O conteúdo não será necessariamente abordado nessa ordem.
B) Mapa completo de tópicos e subtópicos no slide.
C) O aluno que contribuir com a melhora deste planejamento com novos materiais,

vídeos, filmes, etc, será recompensado :)

2 – Livros e apostilas

Apostilas (leitura obrigatória):
1 – Cartilha de Segurança para Internet – CERT.br (2012).
2 – Capítulo 8 do livro Redes de computadores, 4ed – Andrew S. 

Tanenbaum.
3 – Capítulo 9 do livro Sistemas operacionais modernos, 3ª ou 4ª ed. - 

Andrew S. Tanenbaum.



Livros complementares:
1 – Segurança de computadores e teste de invasão – Alfred Basta (2015).

2 – Testes de invasão: Uma introdução ao hacking – Georgia Weidman
(2014).

3  –  Trilhas  em  segurança  da  informação  –  Carlos  Cabral  e  William
Caprino (2015).

4 – Introdução ao pentest – Daniel Moreno (2015).

5 – Introdução à  análise  forense  em redes  de computadores  – Ricardo
Kléber M. Galvão (2013).

6 – Hacking para leigos (hacking for dummies) – Kevin Beaver (2014).

7 – Análise de tráfego em redes TCP/IP – João Eriberto M. Filho (2013).

Obervações
Na  medida  em  que  o  professor  aborda  um  assunto  em  aula,  o  aluno  deve

complementar com os materiais disponíveis.
Os conteúdos mais básicos serão capturados através da leitura individual do aluno

com a orientação do professor.
Os livros acima fazem parte do acervo pessoal do professor e estão à disposição

para consulta.

3 – Slide

Todo conteúdo está  resumido em um único  slide  que  está  disponível  no  site,
porém ele é somente um guia e não dispensa a leitura dos demais materiais e aulas.

4 – Prática: Trabalhos e Wargames

Trabalhos
A descrição de cada trabalho será enviada através do sistema Edmodo.
A parte escrita deverá ser enviada exclusivamente pelo Edmodo em formato PDF 

e deve seguir os seguintes padrões:

Quanto ao nome do arquivo enviado:
Se o trabalho for em grupo: Identificação do grupo. Exemplo: grupoA.pdf
Se for em dupla: Nome e sobrenome: JoaoFeijao_MariaChiquinha.pdf
Se for individual: Nome e sobrenome. Exemplo: WesleyFolly.pdf

Wargames
Na área da informática,  um wargame é uma espécie  de jogo onde é  possível

colocar alguns conhecimentos em prática de uma forma divertida e interessante.
Abaixo está uma lista de Wargames que podem ser utilizados em nossa disciplina:
https://wheresmykeyboard.com/2016/07/hacking-sites-ctfs-wargames-practice-

hacking-skills/

https://wheresmykeyboard.com/2016/07/hacking-sites-ctfs-wargames-practice-hacking-skills/
https://wheresmykeyboard.com/2016/07/hacking-sites-ctfs-wargames-practice-hacking-skills/


5 – Vídeos complementares
*anotar nota que os alunos deram pra cada material (para aprimoramento)

5.1 – Contextualização da segurança da informação: reportagens, entrevistas 
e palestras 

Reportagem sobre crimes cibernéticos - Globo News

https://www.youtube.com/watch?v=R36d58gnLyY

Reportagem sobre Guerra cibernética - Tv Cultura Digital

https://www.youtube.com/watch?v=UIHuJB9FPck

Reportagem sobre espionagem - Tv Cultura Digital

https://www.youtube.com/watch?v=H6HdXyK51Qc

Reportagem sobre hackers - Conexão Repórter SBTvídeo polícia federal

https://www.youtube.com/watch?v=fcqBJvX1fzA

Reportagem sobre perícia digital - Olhar digital

https://www.youtube.com/watch?v=DrEjS-GWqe8&feature=youtu.be

Reportagem sobre a profissão de perito digital - Jornal da Band

https://www.youtube.com/watch?v=qP_Xlrv5fBI&feature=youtu.be

Centros de defesa cibernética do governo brasileiro - TVNBR

https://youtu.be/EcRdFMa0v0A

Entrevista com autoridades brasileiras sobre defesa cibernética - Band 
Canal livre

https://www.youtube.com/watch?v=lD8N7y86Aow&list=PL712D573D7F5341B8

Palestra sobre segurança da informação: por onde eu começo? - CPBR7

https://youtu.be/Q3QtALPY-Ms

https://www.youtube.com/watch?v=R36d58gnLyY
https://youtu.be/Q3QtALPY-Ms
https://www.youtube.com/watch?v=lD8N7y86Aow&list=PL712D573D7F5341B8
https://youtu.be/EcRdFMa0v0A
https://www.youtube.com/watch?v=qP_Xlrv5fBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DrEjS-GWqe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fcqBJvX1fzA
https://www.youtube.com/watch?v=H6HdXyK51Qc
https://www.youtube.com/watch?v=UIHuJB9FPck


Palestra sobre a Guerra Cibernética e o novo Hacktivismo - Anchises 
Moraes Workshop SegInfo 2011

https://youtu.be/XxoTxDYRbYw

The Noite (20/03/15) - Entrevista com Daniel Nascimento

https://www.youtube.com/watch?v=ov-WNletH0Y

Entrevista no Programa do Jo sobre crimes cibernéticos

https://www.youtube.com/watch?v=sSDhfpeZtNE

5.2 – Conceitos básicos e introdução à segurança de redes 

Videoaula - Léo Matos - Canal Estúdio Aulas

https://www.youtube.com/watch?v=_Nn5Pb7sjcM

Videoaula - Ricardo Kleber - Canal segurança de redes

https://www.youtube.com/watch?v=9r75GdY-ZDE

5.3 – Segurança em redes sem fio

Auditoria de Segurança em Redes sem Fio - Palestra VII @SegInfo - 
Rafael Soares Ferreira

https://www.youtube.com/watch?v=hV6TdnITXio

5.4 – Pentests (testes de invasão)

Palestra pentest com backtrack - CPBR 2013

https://youtu.be/IRu7d-YejUA

Playlist de várias aulas sobre pentests - Ricardo Kléber - Canal segurança 
de redes)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLajkSFEpqNnpfvXubLclztXqIXQU3bhnw

5.5 – Engenharia social

https://www.youtube.com/watch?v=OlNc6jk8kQA

https://www.youtube.com/watch?v=OlNc6jk8kQA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLajkSFEpqNnpfvXubLclztXqIXQU3bhnw
https://youtu.be/IRu7d-YejUA
https://www.youtube.com/watch?v=hV6TdnITXio
https://www.youtube.com/watch?v=9r75GdY-ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=_Nn5Pb7sjcM
https://www.youtube.com/watch?v=sSDhfpeZtNE
https://www.youtube.com/watch?v=ov-WNletH0Y
https://youtu.be/XxoTxDYRbYw


5.6 – Nerdologia

Privacidade na Internet

https://www.youtube.com/watch?v=wZvDZfO13mA

Hackers de verdade

https://www.youtube.com/watch?v=xEZYlCKEfFk

Deep Web e Dark Web 

https://www.youtube.com/watch?v=yeLjR6XekGc

Botnets: um exército zumbi pronto para atacar 

https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q

Hackeando o mundo

https://www.youtube.com/watch?v=3crSCPw7ofk

Big data

https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM

Singularidade humana e Ghost in the Shell 

https://www.youtube.com/watch?v=Bpas8YUlXTA

O primeiro computador 

https://www.youtube.com/watch?v=wyZPsCQd7Uo

Bugs incríveis

https://www.youtube.com/watch?v=t3v5r_SV4z0

Computadores têm alma?

https://www.youtube.com/watch?v=mfIenNIAedw

https://www.youtube.com/watch?v=mfIenNIAedw
https://www.youtube.com/watch?v=t3v5r_SV4z0
https://www.youtube.com/watch?v=wyZPsCQd7Uo
https://www.youtube.com/watch?v=Bpas8YUlXTA
https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM
https://www.youtube.com/watch?v=3crSCPw7ofk
https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q
https://www.youtube.com/watch?v=yeLjR6XekGc
https://www.youtube.com/watch?v=xEZYlCKEfFk
https://www.youtube.com/watch?v=wZvDZfO13mA


Vivemos na Matrix?

https://www.youtube.com/watch?v=Y5nVveHi7Cc

6 – Recomendação de conteúdo extra

No site, existe uma área chamada – Recomendações – onde é possível encontrar
vários  itens  relacionados  a  tecnologia  em  geral.  São  itens  diversos  que  misturam
conhecimento e entretenimento.

- Podcasts

- Filmes

- Séries

- Sites

- TedTalks

- Vídeos do youtube

- Aplicativos

*Este arquivo está em constante atualização.

*Peço por gentileza que informe qualquer link que não esteja funcionando.

*Qualquer dúvida entrar em contato.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5nVveHi7Cc

