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Por que oferecemos
o curso?
VOCÊ CONECTADO À PROTEÇÃO DE DADOS
A informação digital é um dos principais produtos de nossa
era e necessita ser protegida. Por isso, profissionais da área de
Segurança da Informação são cada vez mais procurados pelos
mais diferentes setores do mercado.
O curso de Pós-Graduação em Segurança da Informação
capacita profissionais para desenvolver metodologias que possam
proteger redes de computadores e sistemas computacionais
conectados às organizações.
O curso aborda diferentes estratégias de segurança, ferramentas, políticas, conscientização e auditoria para que você possa
aprender a aplicar políticas de segurança, visando a melhoria da
confiabilidade e confidencialidade das informações que trafegam
internamente e externamente nos computadores, implementar
políticas e procedimentos de segurança cibernética, realizar
análises de risco, criar arquiteturas de rede com foco em segurança, estabelecer testes de segurança em software e conhecer
ferramentas e tecnologias de gestão de identidade e acessos.
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Para quem é o curso?
O curso de Pós-Graduação em Segurança da Informação é
indicado para graduados nas mais diversas áreas do conhecimento
que buscam formação na área de Segurança da Informação
e conhecer técnicas de proteção e padrões para análise de
segurança em sistemas e redes de computadores.
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Programa do Curso
DURAÇÃO:

2 semestres

TITULAÇÃO:

Pós-Graduação Lato Sensu

1. Cenários de DevOps
»
»

Conceitos de DevOps, práticas e
metodologias ágeis;
Gerenciamento de pacotes e
controle de versão;

»

Integração contínua e entrega
contínua;

»

Gerenciamento de configuração e
mudanças;

»

Gerenciamento e agregação de logs;

»

Gerenciamento e comportamento
de aplicações;

»

Containers e Orquestração;

»

Máquinas virtuais e containers;

»

Ferramentas básicas para
automação, repositório e soluções
de monitoramento.

2. Inteligência Emocional e Liderança
»

Conceitos de Engenharia Social relacionados à segurança organizacional;

»

Estudo de aspectos comportamentais, físicos ou psicológicos, que possam constituir
vulnerabilidades no controle de acesso a informações e que são utilizados por
potenciais invasores com o intuito de obter, para si ou para outros, informações
que normalmente não seriam disponibilizadas a eles;

»

Tipos de ataque e soluções para minimizar a possibilidade de exploração dessas
vulnerabilidades, entre elas a conscientização dos integrantes das organizações.

3. Ferramentas de Segurança, Análise de Tráfego, Desempenho
e Troubleshooting
»

Abordagem clássica de segurança por infraestrutura, proteção comumente
realizada por firewall e suas camadas, firewall de nova geração, Web Application
Firewall, Intrusion Detection System (IPS), Anti-DDos Network Access Control (NAC),
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Data Loss Prevention, Cloud Access Security Broker (CASB), que filtram todas as
comunicações entre servidores, dispositivos e a internet para impedir qualquer
acesso não autorizado ou atividade maliciosa.

4. Criptografia e Segurança na Comunicação
»

Princípios em criptografia,
segurança de comunicação e da
informação;

»

Esquemas de estabelecimento de
chaves;

»

Protocolos criptográficos;

»

Teoria dos Números e criptografia
simétrica e assimétrica;

»

Protocolos Seguros de
Comunicação;

»

Resumos criptográficos (funções
hash);

»

Criptografia quântica;

»

Autenticação de mensagens;

»

Leis, normas e padrões de
segurança da informação;

»

Assinaturas digitais;

»

Auditoria de sistemas;

»

Cifradores de fluxo e de bloco;

»

Autenticação e controle de acesso;

»

O DES (Data Encryption Standard);

»

»

O AES (Advanced Encryption
Standard);

Aspectos tecnológicos da segurança
da informação;

»

Plano de continuidade do negócio;

»

Boas práticas em segurança da
informação.

»

O criptossistema RSA;

»

Criptossistema de curvas elípticas;

»

Análise de Riscos;

5. Gestão da Segurança da Informação (ISO 27001 e 27002)
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»

Apresentar uma visão sobre como estabelecer um processo de gestão baseado na
norma ISO 27001, seus pilares e normas relacionadas;

»

Compreender, sob o ponto de vista da norma, como estabelecer e manter o
programa de segurança da informação e garantir o alinhamento entre o programa
de segurança da informação e outras funções de negócios;

»

Compreender as ameaças, riscos e vunerabilidades e entender como estabelecer
arquiteturas de segurança da informação e padrões, procedimentos e diretrizes
de segurança da informação organizacional e integrar requisitos de segurança da
informação em contratos e atividades de terceiros;



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: TI & COMPUTAÇÃO

»

Compreender como estabelecer e manter medidas de segurança e processos para
garantir a identificação oportuna de incidentes de segurança da informação e
estabelecer processos para investigar e documentar incidentes de segurança da
informação;

»

Compreender a regulamentação e legislação com base na ISO 27001.

6. Advocacia no Direito Digital e Proteção de Dados
»

»

Conceito e evolução do direito
digital no ordenamento jurídico
brasileiro;
Interdisciplinaridade entre direito e
tecnologia;

de Dados Pessoais;
»

Diferença entre dados pessoais,
dados sensíveis e dados
anonimizados;

»

Importância das bases legais
para realizar a adequação com a
Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais;

»

Análise do impacto do Marco Civil
da Internet no comércio eletrônico;

»

Responsabilidade civil e o Código de
Defesa do Consumidor aplicados ao
e-commerce;

»

Responsabilidade civil das redes
sociais por conteúdo produzido por
terceiros;

Figuras e responsabilidades dos
agentes previstos na Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais;

»

Economia compartilhada e
ecossistema de inovação;

»

Conceito de Startup;

»

Cenário da inovação no Brasil;

»

Aspectos jurídicos das startups;

»

Aplicação da LGPD no uso de
inteligência artificial.

»

»

»
»

Relação das ISO 27001, 27002 e
27701 com o ordenamento jurídico
brasileiro;
Relação entre segurança da
informação e privacidade;
Finalidade da Lei Geral de Proteção

7. Computação Forense
»

Introdução e conceitos;

»

Investigação forense;

»

Antecedentes da forense
computacional;

»

Prova pericial;

»

Investigação computacional;

»

Cadeia de custódia;

»

Evidências e requisitos evidências
digitais;
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»

Comportamento em uma cena de
crime e procedimento de investigação

»

Investigação em sistemas operacionais
Windows/Linux;

»

Ferramentas para resposta a
incidente;

»

Investigação em smartphones

»

Recuperação de dados em
dispositivos de armazenamento;

»

Recuperação de imagens;

»

Evasão forense.

»

Identificação de crimes no
meio digital;

»

Desenvolvimento de laudo pericial;

»

Coleta de dados voláteis: análise de
memória RAM e Swap;

»

Análise post mortem dispositivos de
armazenamento;

»

Forense em redes locais e sem fio;

»

Investigação de crimes pela Internet;

8. Análise de Vulnerabilidades e Testes de Invasão

8

»

Visão geral da segurança da informação, mecanismos de autenticação, segurança
física e lógica e controle de acesso;

»

Protocolos de aplicação usados para transmissão segura de dados: secure sockets
layer (SSL/TLS);

»

Ferramentas e ataques: programas de varredura, crackers de senha, sniffers,
vulnerabilidades em sistemas operacionais, tipos de ataque, ataques comuns em
redes;

»

Plataformas e metodologias de auditoria e segurança: análise de riscos e testes
de invasão;

»

Introdução aos sistemas de detecção de intrusão;

»

Configuração de firewall;

»

Introdução às redes privadas virtuais (VPN).
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Conheça nossa metodologia
Apostando no ensino 100% digital, mesclamos
conteúdos disponível em ambiente digital
e encontros ao vivo, explorando ao máximo
as potencialidades e benefícios de ambos.
 A pós-graduação Una equilibra hard skills absorvidas com as trilhas
disponíveis na plataforma com o desenvolvimento de soft skills
com encontros ao vivo e on-line no formato de 6 e 12 meses.

Estudo no
ambiente digital

Encontros online
“ao vivo” e em grupo

Os benefícios do estudo no
ambiente digital começam
pela flexibilidade de horário
que este modelo oferece

Auxiliam o seu aprendizado
com e complementa o
conhecimento com a troca de
experiências e o networking.

Ao ter o conteúdo já disponível no
ambiente virtual o aluno consegue
controlar seu próprio tempo de
estudo, respeitando o seu tempo
e ritmo de aprendizagem.

Nos encontros online ao vivo, é possível
desenvolver as soft skills (competências
comportamentais), a exemplo do
pensamento crítico, comunicação clara
e eficiente, a mediação de conflitos
e as características de liderança.
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MÓDULOS
Nossa Pós-Graduação
é composta por
diversos formatos,
todos com muito
conteúdo e
desenvolvimento.
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Para os cursos de 12 meses, são
quatro módulos de estudo. Cada
um dos Módulos é formado por
dois nanodegrees e um nanodegree
experience, totalizando 90 horas
de estudos síncronos (ao vivo)
e assíncronos (autoestudo).
Para os cursos de 6 meses, são
oito nanodegrees os quais possuem
momentos assíncronos (autoestudo)
e momentos síncronos (ao vivo)
em grupo, totalizando 240 horas.
As demais horas que compõem
o currículo são trabalhadas por
meio das Experiências, as quais
trarão oportunidades de muita
interatividade e networking.
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NANODEGREES
Os Nanodegrees
são cursos que
integram a sua
Pós-graduação e te
certificam ao longo
da sua jornada.
Os nanodegrees objetivam o

Além disso, a cada Nanodegree,

desenvolvimento de competências

você participa de encontros

específicas associadas ao seu

virtuais e síncronos (ao vivo)

curso de formação e conferem

com um mentor da área de

certificações profissionais

conhecimento do seu curso.

rápidas ao estudante.

FORMATOS:
 Video
 Leituras
 Podcasts
 Infográficos
 Experiências
online síncronas
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NANOEXPERIENCE
Os Nanodegrees Experience também são realizados
por meio de encontros virtuais e síncronos (ao vivo),
que propiciam momentos de interação e networking.
As habilidades mais técnicas se encontram nos estudos em ambiente
digital, e o desenvolvimento das soft skills acontecem nos encontros online
ao vivo e em grupo, essas experiências são: Plenária, Problematização,
Roda Viva, Dual, Viagem e Extensão. Conheça algumas delas:

PARA OS CURSOS DE 6 MESES:
As Experiências constituem excelentes oportunidades para
networking (ampliação da rede de relacionamento), trocas
de conhecimentos, experiências, etc. Estas Experiências são
compostas por:

PLENÁRIA: A cada Nanodegree teremos um
momento de interação síncrono com um expert
(professor especialista no assunto), no qual o
estudante pode aprofundar seu conhecimento,
esclarecer suas dúvidas, trocar experiências, etc.
Nesta Experiência, o estudante é matriculado
automaticamente e a oferta ocorre ao fim de cada
um dos Nanodegrees.
PROBLEMATIZAÇÃO: Trata-se de uma metodologia
de aprendizagem da nova era do conhecimento,
onde o estudante, em grupos de trabalho, irá
experienciar a identificação de questões-chave e
fazer o mapeamento de problemas mobilizando
suas hard skills (habilidades técnicas).
VIAGEM: É uma forma de aprender explorando as
softs skills, que são habilidades comportamentais,
indispensáveis ao profissional do mundo atual e
muito requeridas pelas empresas.
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RODA VIVA: São debates temáticos, que
acontecem com a presença de um profissional
(figura central da “Roda Viva”) e que dialoga com
mediadores, também convidados. A “Roda Viva”
articula várias áreas de conhecimento e está
diretamente relacionada com o cenário atual da
profissão.
DUAL: Constituem Experiências de aprendizagem
em ambientes reais do mercado de trabalho, em
parceria com empresas e instituições, apoiando
o estudante na sua preparação para enfrentar os
desafios profissionais cotidianos.
EXTENSÃO: Amplo portfólio de cursos de
curta duração e com temáticas inovadoras,
distribuídos em todas as áreas do
conhecimento, que possibilitam uma jornada
personalizada ao estudante.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: TI & COMPUTAÇÃO

PARA OS CURSOS DE 12 MESES:
As Experiências constituem excelentes oportunidades para networking (ampliação da rede de
relacionamento), trocas de conhecimentos, experiências, etc. Estas Experiências são compostas por:

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA (ND):
A cada Nanodegree (ND) teremos um momento
de interação síncrono com um professor
especialista no assunto, no qual o estudante
pode aprofundar seu conhecimento, dirimir suas
dúvidas, trocar experiências, etc.
PROBLEMATIZAÇÃO (ND EXP): Trata-se de uma
metodologia de aprendizagem da nova era do
conhecimento, onde o estudante, em grupos
de trabalho, irá experienciar a identificação
de questões-chave e fazer o mapeamento

de problemas mobilizando suas hard skills
(habilidades técnicas).
VIAGEM (ND EXP): É uma forma de aprender
explorando as softs skills, que são habilidades
comportamentais, indispensáveis ao profissional
do mundo atual e muito requeridas pelas
empresas.
PLENÁRIA (ND EXP): Conduzida por um expert,
é o momento de sistematização do conteúdo,
encerrando o Nanodegree Experience.
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Quem somos
Fundada em 1961, a instituição de ensino tem 60 anos de história e o
compromisso com a sólida formação profissional e humana de seus alunos.
Para isso, conta com infraestrutura e laboratórios de ponta, corpo docente
altamente qualificado e projeto acadêmico diferenciado com uso de metodologias ativas de ensino, nos mesmos moldes de renomadas universidades
do exterior, e foco no empreendedorismo dos alunos.
Ao longo de sua trajetória, a Una cresceu em números e em reconhecimento. Atualmente, com 19 unidades localizadas em 13 cidades de Minas
Gerais e de Goiás, a instituição de ensino oferece 70 cursos de graduação
e mais de 40 cursos de pós-graduação (lato sensu) em diversas áreas do
conhecimento. Além disso, está entre os melhores centros universitários
privados do Brasil de acordo com o Ministério da Educação (MEC).
A Una é uma instituição onde a diversidade e inclusão estão sempre
presentes, respeitando e proporcionando acessos e comodidades para
nossos alunos e nossa sociedade. Projetos de Extensão são desenvolvidos com esse olhar. Além do empreendedorismo de nossos alunos, somos
uma instituição focada na questão da empregabilidade e empresabilidade.
Somos a instituição de ensino privado oficial da indústria mineira, por meio
da FIEMG.
A Una faz parte da Ânima Educação, uma das maiores organizações
educacionais privadas de ensino superior do país, com mais de 100 mil
estudantes matriculados em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, assim como no
Sul e Nordeste do país. Seu objetivo é transformar o país pela educação!
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Nossas Unidades
A Una está presente em 13 cidades nos estados de Minas Gerais e Goiás e
atua em 19 unidades. Todas contam com infraestrutura completa, moderna
e aconchegante, para que o aluno possa se desenvolver cada vez mais.
Nossos cursos de pós-graduação estão disponíveis em 17 unidades:
Centro Universitário
Una de Bom Despacho
MAP-MARKER-ALT Rodovia BR-262, Km 480, s/n
Zona Rural, Bom Despacho

Una Sete Lagoas
MAP-MARKER-ALT Av. Secretário Divino Padrão, 1411
Bairro Santo Antônio Sete Lagoas – MG
conheça a unidade

conheça a unidade

Una Divinópolis
MAP-MARKER-ALT Rua Coronel João Notini, 151
Centro Divinópolis - MG
conheça a unidade

Circuito Vetor Norte
Cristiano Machado
MAP-MARKER-ALT Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495
Dom Joaquim, Belo Horizonte - MG
conheça a unidade

Una Jataí
MAP-MARKER-ALT R. José de Carvalho, 1800
St. Epaminondas II, Jataí - GO
conheça a unidade
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Cidade Universitária Una
Guajajaras
MAP-MARKER-ALT Rua Guajajaras, 175
Centro Belo Horizonte - MG
conheça a unidade

Una Barreiro
MAP-MARKER-ALT Av. Afonso Vaz de Melo, 465
Barreiro Belo Horizonte - MG
conheça a unidade

Una Catalão
MAP-MARKER-ALT R. Prof. Paulo de Lima, 100
Santa Cruz, Catalão - GO
conheça a unidade

Una Itabira
MAP-MARKER-ALT Rua Sizenando de Barros, 27
Centro, Itabira - MG
conheça a unidade

Una Lafaiete
MAP-MARKER-ALT R. Melvin Jones, 90 - Campo Alegre
Conselheiro Lafaiete - MG
conheça a unidade

Una Uberlândia
MAP-MARKER-ALT Alameda Paulina Margonari, 59
Jardim das Acacias, Uberlândia - MG
conheça a unidade

Cidade Universitária Una
João Pinheiro
MAP-MARKER-ALT Av. João Pinheiro, 515 – Centro
Belo Horizonte - MG
conheça a unidade

Una Betim
MAP-MARKER-ALT Av. Gov. Valadares, 640 – Centro
Betim - MG
conheça a unidade

Una Contagem
MAP-MARKER-ALT Av. Maria Da Glória Rocha, 175 Lote 01B
Bitacula, Contagem - MG
conheça a unidade

Una Itumbiara
MAP-MARKER-ALT Av. Santos Dumont, 979
Novo Horizonte - Itumbiara - GO
conheça a unidade

Una Pouso Alegre
MAP-MARKER-ALT Rua João Basílio, 420
Centro - Pouso Alegre - MG
conheça a unidade

Circuito Vetor Norte
Linha Verde
MAP-MARKER-ALT Av. Cristiano Machado, 1115
Vila Suzana - Belo Horizonte - MG
conheça a unidade
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Saiba mais sobre o
curso e sobre nossa
metodologia.
Acesse pos.una.br
Pós-graduação Una

porque um novo mundo vem aí.

WhatsApp | (31) 3515-5213

