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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA EM REDES DE 
COMPUTADORES 

A Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial – FATESG, oferta 

a especialização de Pós-graduação Lato Sensu em Segurança em Redes de 

Computadores a ser realizada na Faculdade SENAI Fatesg. 

SOBRE A FACULDADE SENAI FATESG 

A Faculdade SENAI Fatesg é uma das unidades do Departamento Regional SENAI 

de Goiás, instituição do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do estado de Goiás com as unidades SESI-SENAI. 

 

Nossa missão é promover a educação profissional e o ensino superior, a inovação e 
a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade 
da indústria.  

A Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial – FATESG tem 40 

anos de existência, onde no ano de 1999 teve sua certificação CEMEP, em 2001 
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conseguiu sua certificação ISO 9002:1994 e em 2003 tivemos a migração ISO 

9001:2000, em 2004 nos tornamos um centro de educação tecnológica do SENAI, em 

2005 nos tornamos Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial  

A velocidade das informações e os contínuos avanços da tecnologia geram um 

cenário onde a capacitação profissional e a difusão de conhecimentos são 

fundamentais. Este é o papel e a competência da Faculdade de Tecnologia SENAI de 

Desenvolvimento Gerencial – FATESG: capacitar os trabalhadores da indústria, para 

 que os profissionais e as empresas acompanhem a evolução e as exigências 

do mercado. 

As demandas do mercado de trabalho estão em constante processo de 

transformação, o que exige a capacitação continuada para que seja possível lidar com 

novos desafios. 

1.NOME DO CURSO  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA EM REDES DE 

COMPUTADORES 

2.OBJETIVO GERAL 

Capacitar profissionais para promoverem o tratamento seguro da informação, o que 

perfaz algumas áreas do conhecimento como informática, sociologia, direito e 

administração. Este profissional deverá ser responsável por propor, aplicar e manter 

um plano de segurança da informação e continuidade de negócios de uma empresa.  

2.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Qualificar profissionais das áreas de Informática, Engenharias e afins que buscam 

ampliar e aprofundar seus conhecimentos e experiências em gestão segura da 

informação. 

 Capacitar gestores da área de Tecnologia da Informação para responder desafios 

das transformações tecnológicas e comportamentais, de forma a elevar os padrões 

de desempenho e produtividade das organizações e até mesmo da manutenção 

da continuidade de seus serviços. 

 Sensibilizar os discentes para a importância de Segurança da Informação, como 

um diferencial estratégico para a sobrevivência das Corporações em um mercado 

altamente competitivo. 

 Preparar os discentes para desenvolver, propor, implantar e manter um plano de 

continuidade de negócios em uma organização. 
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 Conscientizar os discentes acerca do ciclo interminável em gestão da segurança, 

interiorizando-o da necessidade de contínua atualização de seus conhecimentos 

e da própria gestão de sistemas seguros. 

 Capacitar os discentes para promover a integração dos Recursos Humanos das 

Corporações aos novos paradigmas em segurança da informação. 

 Conscientizar os discentes de seus limites éticos, morais e legais de sua atuação 

enquanto gestor da informação. 

 
3.JUSTIFICATIVA 

 Até a bem pouco tempo atrás falávamos freneticamente em disponibilizar a 

informação, sua disponibilização era fator de crescimento, em utilizarmos redes de 

computadores para minimizarmos os custos com recursos de hardware, tudo isto 

dentro de um discurso altruísta onde só visualizávamos realmente o bem da 

humanidade. 

Infelizmente as coisas seguiram para caminhos um pouco diferentes. No afã de 

atingirmos tecnicamente este horizonte criamos sistemas para tratamento da 

informação com certo grau de ingenuidade, e até mesmo falta de visão acerca do que 

poderia acontecer. Criávamos programas, aplicações que acreditávamos que seriam 

utilizadas da forma que especificávamos que o fossem. Doce ilusão, hoje temos 

pessoas firmemente empenhadas em procurar vulnerabilidades computacionais em 

sistemas informatizados para fazer exatamente o que não pensávamos que fariam: 

acesso indevido à informação, mau uso destas informações e uma gama sem fim de 

ataques a estas estruturas de tratamento da informação. 

Hoje vemos a mídia alardear que hackers invadiram um determinado site, que 

hackers roubaram informações confidenciais, que script-kids promoveram um ataque 

contra uma instalação, que spammers estão enviando mensagens com vírus, que um 

novo vírus de computador rouba sua privacidade, novas formas de ataque são 

descobertas a cada momento. 

Uma pesquisa realizada pelo PayPal em parceria com a Ipsos revelou os 
principais hábitos do consumidor online brasileiro. O estudo apontou ainda 
tendências para 2016, como o crescimento do e-commerce. Segundo as 
projeções, o Brasil deve fechar 2015 com um faturamento de R$ 121 bilhões 
em transações online – o número, que já é bom, deve ser superado em 2016, 
totalizando 24% a mais. 

O volume de compras no comércio eletrônico promete aumentar 
especialmente nos segmentos alimentício e saúde e beleza, com 31% de 
projeção cada. Na seqüência estão os artigos domésticos e lazer, empatados 
com 27% de aumento. 
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Com relação aos resultados de 2015, as vendas online de vestuário, calçados 
e acessórios aparecem em primeiro lugar na preferência dos compradores, 
com 61%. Na seqüência, os eletrônicos e itens digitais de entretenimento, 
com 57% e 52%, respectivamente. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/solucoes-e-
commerce/e-commerce-deve-crescer-24-em-2016-aponta-pesquisa-

18316351. Acesso em 05.05.2016. 

 

O quadro a seguir mostra as principais fontes de ameaças a que um sistema 

informatizado está sujeito. (Fonte: CERT.br). Estatísticas iguais a esta ou mesmo mais 

incomodantes podem ser obtidas em várias fontes fidedignas pela própria Internet.  

 

Figura – Tipos de ataques acumulados registrado pelo CERT.br, retirado em 05/2016. 

 

Diante deste cenário fica evidente a necessidade de um novo profissional, que 

trabalhe para preservar a informação, agregando a ela alguns predicados como: 

confidencialidade, integridade, autenticidade, disponibilidade. 

O trabalho de agregar estas características ao tratamento da informação não 

é, de maneira alguma, uma tarefa fácil. Estão envolvidos aqui aspectos que vão do 
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tecnológico ao comportamento humano, do previsível ao imprevisível, em jogo de 

“gato e rato” sem fim. 

O Curso de Especialização Lato Sensu em Segurança em Redes de 

Computadores é um curso que pretende formar este profissional, dando a ele 

conhecimento acerca dos recursos de informática disponíveis para atingir seus 

objetivos, como utilizá-los e desenvolver em seus participantes um senso de 

percepção de risco, viabilidade, ética, ensiná-lo a não negligenciar, a sempre 

perguntar: “e se?”. 

4.PÚBLICO-ALVO  

Para o curso de Segurança em Redes de Computadores temos como público alvo 

pessoas portadores de diploma de cursos de nível superior nas áreas de Ciência da 

Computação, Informática, Telecomunicação, Engenharia, Redes de Computadores e 

afins além de profissionais atuantes em TI  portadores de diploma de nível superior. 

5.TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Será elaborado um artigo, em que os temas serão propostos em conjunto pela 

faculdade, tendo graus de dificuldade semelhantes. Os artigos serão produzidos 

individualmente e entregues até 2(dois) meses posteriores à data da última aula do 

curso. 

6.NÚMERO DE VAGAS 

Mínimo de 25 e máximo de 40 

7- UNIDADE EXECUTORA: 

 
SENAI Monte Castelo-Centro de Educação Profissional e Tecnológica Raimundo 
Franco Teixeira. 
Avenida Getúlio Vargas,2888, Monte Castelo. 
São Luís-MA, CEP: 65030-005. 
 

8.CARGA HORÁRIA DO CURSO 

360hs em sala de aula, sendo 10hs de orientação aos TCC. 
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9.PERÍODO E PERIODICIDADE DO CURSO 

Início do curso: Março de 2018. 
Término do curso: Março de 2020 

Encontros mensais às sextas, sábados e domingos.  

Sextas      18:30 às 22:30  

Sábados   08:00 às 17:00. 

Domingos 08:00 às 12:00 

10.ESTRUTURA CURRICULAR:  

360hs + 10hs (Orientação) 

Denominação Unidades Curriculares 
Carga 

Horária 
Carga 

Horária 

Segurança em redes de 
computadores 

Introdução à Segurança da 
Informação 

20 

64 Administração Linux I (LPIC-1) 24 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

20 

Criptografia Aplicada 24 

306 

Direito e Ética em Informática 12 

Segurança em Windows Server 24 

Administração Linux II (LPIC-2) 32 

Governança em TI - (ITIL) 20 

Segurança em SO Livres 32 

Métodos Contra Invasão em 
Redes e Sistemas (PENTEST) 

28 

Métodos Contra Invasão em 
Redes sem Fio 

24 
 

Aplicações de Apoio à Segurança 
em Sistemas Embarcados 

28 

Configuração e Proteção em 
Roteadores e Switch (CISCO) 

24 

Virtualização de DataCenter 24 

Análise Forense Computacional 24 

Trabalho de Conclusão de Curso 10 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 370 h 
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11.CORPO DOCENTE 

O corpo docente é formado por Especialistas, Mestres e Doutores, com experiência 
acadêmica e profissional relevante na área do curso, conforme tabela abaixo: 

Componente Curricular CH Disciplina Titulação Professor Responsável 

Introdução à Segurança da 
Informação 

20 Mestre Prof. Msc. Bruno Urbano 

Administração Linux I (LPIC-1) 24 Especialista Prof. Esp. Vitor Luiz Barbosa 

Metodologia do Trabalho Científico 20 Doutor Prof.Dr. Alzino Furtado 

Criptografia Aplicada 24 Doutor Prof. Dr. José Luiz de Freitas 

Direito e Ética em Informática 12 Especialista Prof. Esp. Oswaldo Harger 

Segurança em Windows Server 24 Especialista Marcelo de Sousa Cunha 

Administração Linux II (LPIC-2) 32 Especialista Prof. Salomão Pereira 

Governança em TI - (ITIL) 20 Doutor Prof. Dr. João Batista 

Segurança em SO Livres 32 Mestre Prof. MSc. Fabiano Carvalho 

Métodos Contra Invasão em Redes 
e Sistemas (PENTEST) 

28 Especialista Prof. Esp. LucielitonMundim 

Métodos Contra Invasão em Redes 
sem Fio 

24 Mestre Prof. MSc. Bruno Urbano 

Aplicações de Apoio à Segurança em 
Sistemas Embarcados 

28 Mestre Prof. MSc. William Divino 

Configuração e Proteção em 
Roteadores e Switch (CISCO) 

24 Especialista 
Prof. Esp. Plínio Marcos 

Mendes 

Virtualização de DataCenter 24 Mestre 
Prof. MSc. MSc. Fabiano 

Carvalho 

Análise Forense Computacional 24 Mestre Prof. MSc. William Divino 

Trabalho de Conclusão de Curso 10   

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 370 h 

12. PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

12.1 Do período e valor das inscrições: 

12.1.2.1 Valor: R$ 150,00 

12.1.3. Inscrições :27/11/2017 até 20/03/2018 

12.2 Matrícula  

12.2.1 De 01/02/2018 a 20/03/2018 

12.2.2 O valor pago na inscrição será revertido em desconto na primeira parcela do 

candidato aprovado.  
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12.3 Do critério de seleção dos candidatos: 

12.3.1- Análise curricular e entrevista (a entrevista poderá ser feita por web 

conferência). 

12.4 Da forma de realização das inscrições: 

12.4.1 Pela internet (site www.senaigo.com.br), mediante preenchimento do 

requerimento de inscrição e pagamento da taxa de inscrição, devendo o candidato 

enviar o currículo para o e-mail do Coordenador Técnico, indicado no tópico 

coordenação. 

12.4.2 Na Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial – FATESG, 

mediante preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento da taxa de 

inscrição, devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do Coordenador 

Técnico, indicado no tópico 15. 

13.PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS  

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos 

matriculados não atinja o número mínimo previsto no item? 

O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI Fatesg, dentro do 

período estabelecido neste edital. 

São condições necessárias à matrícula: 

a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do número 

de vagas existentes; 

b) preencher a ficha de matrícula; 

c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 

No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar a via 
original e uma cópia individualizada dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico escolar; 

 Para recém- formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma declaração de 

conclusão de curso que conste a data da colação de grau, desde que tenha não tenha 

sido emitida no máximo de 30 dias; 
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 Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: documentos com visto da 

autoridade consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular 

competente no Brasil; 

 Para graduação realizada nos demais países: documentos com visto da autoridade 

consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular competente 

no Brasil, e a convalidação de uma Universidade Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto; 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 

f) CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção para 

maiores de 18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de seu 

responsável legal, este deve declarar (na cópia), que o mesmo reside no endereço 

apresentado. 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa ou móvel e 

correspondência do Detran. 

14.INFRAESTRUTURA FÍSICA  

Sala de aula, climatizada, com cadeiras, recursos didáticos: projetor multimídia (data-

show) e Quadro branco interativo. 

15.COORDENAÇÃO 

 

 

Coordenação 

Técnica: Sr. Stéfany Mendes de Souza 

Fone: (62) 3269-1200 

E-mail: Stefany.senai@sistemafieg.org.br 

Acadêmica e Administrativa: Elizabeth Maria de Souza 

Fone: (62) 3269 1200 

E-mail: elizabeth.senai@sistemafieg.org.br 
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16.INVESTIMENTO 

16.1 24 parcelas de R$ 499,90. 

16.2 Para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido 

desconto de 10%, a título de pontualidade, inclusive na matrícula. 

17.DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Geral 

do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento 

Gerencial – FATESG. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia SENAI de 

Desenvolvimento Gerencial – FATESG publicará, sempre que necessário, editais de 

retificação, normas complementares e avisos oficiais sobre o processo seletivo no site 

do SENAI, ficando estas publicações incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de segunda-

feira a sexta-feira, no horário das 8h às 20 horas. 

 

Goiânia, Outubro de 2017. 

Comissão de Seleção 

Faculdade SENAI Fatesg 


