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DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO
 O Projeto a ser desenvolvido nessa disciplina

consiste na elaboração de uma Política de
Segurança da Informação e também num
Plano de Continuidade de Negócios



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO
 Buscar empresas verídicas para desenvolver e

implementar tanto a Política de Segurança
quanto o Plano de Continuidade de Negócios.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO
 Como o projeto é acadêmico, mas voltado ao meio

empresarial, preferencialmente buscar
ferramentas de Software Livre para a
implantação, pois precisamos pensar no quesito
Custos e não há como onerar financeiramente a
empresa, exceto caso ela esteja de acordo e
manifeste esse desejo.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO
 Analisar uma empresa pela ótica da Segurança

da Informação;
 Propor e desenvolver uma Política de Segurança

da Informação, possível de ser implementada.
 Estudar Ferramentas de Software Livre que

possam atender ao que foi estabelecido na
Política de Segurança da Informação.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO
 Elaborar um Plano de Continuidade de Negócios,

ou seja, se tudo aquilo que foi projetado na
Política de Segurança da Informação não
funcionar, quais serão as ações tomadas? Como
garantir que a empresa não interrompa suas
atividades devido a falhas de TIC.



METODOLOGIA
 O trabalho deverá ser realizado em duplas.
 O trabalho será desenvolvido ao longo do

semestre, em momentos destinados a ele, durante
as aulas.

 Desde que esses momentos sejam realmente
aproveitados, você não precisará de tempo extra
sala para essa atividade, portanto, organize-se e
aproveite o tempo.



METODOLOGIA
 Escolha empresas em que você tenha acesso à

Informação e possa propor melhorias.
 Essa é uma oportunidade de você começar a se

preparar para a realidade do mercado!



DATA PARA ENTREGA
 Entrega parcial : 07/10/2016
 Entrega final : 25/11/2016
 A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

09/12/2016

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 
serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA
 A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o
upload do arquivo, em local específico para tal.

 O formato para a entrega será única e
exclusivamente em formato .docx ou .odt, não
sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 Formato e padronização da escrita
 Adequação do tema
 Profundidade do estudo e nível de detalhamento
 Estudo de ferramentas de software
 Possibilidade de aplicar a Política de Segurança e

o Plano de Contingência.



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS
 Os conhecimentos adquiridos durante as aulas

são importantes, é claro, mas extrapole esse
limite e busque informações, pesquise, leia e se
informe sobre o que acontece nesse mundo da
Segurança da Informação.



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS
Importante:
 Você terá tempo e aulas reservadas para a

elaboração desse projeto, portanto, falta de tempo
não será desculpa para a não realização da
tarefa.

 Aproveite muito bem o espaço das aulas e os
horários reservados para as atividades práticas.
Gerir bem o tempo é fator fundamental para o 

sucesso de qualquer projeto!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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