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Agenda:
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Navegação web

Plataformas de e-mail

Golpes comuns

O que é essa tal de LGPD?



A CoSIC é responsável por assessorar na
implementação das ações de segurança da
informação e comunicações na STI/UFBA;
propor políticas, estratégias, normas e
procedimentos, além de promover a
disseminação da cultura de Segurança da
Informação em conformidade com a
legislação e regulamentações vigentes.

Núcleo de Segurança da Informação e Comunicação
-  CoSIC.

https://sti.ufba.br/cosic



Regras Primordiais
É essencial manter o seu antivírus e firewall sempre
ativos e atualizados;



Regras Primordiais



Regras Primordiais
Sopa de Letrinhas:  Vírus,  Spywares,  Worm,  Malwere, Rasomwares

O worm é um tipo de malware mais
perigoso que um vírus comum, pois sua
propagação é rápida e ocorre sem
controle da vítima. Assim que ele
contamina um computador, o programa
malicioso cria cópias de si mesmo em
diferentes locais do sistema e se espalha
para outras máquinas, seja por meio de
Internet, mensagens, conexões locais,
dispositivos USB ou arquivos. O objetivo
do golpe, em geral, é roubar dados do
usuário ou de empresas.

O termo malware é uma contração das
palavras inglesas malicious software
(software malicioso, em tradução livre).
Simplificando, malware é qualquer parte de
um software que tenha sido codificada com
o objetivo de danificar dispositivos, roubar
dados e causar danos às pessoas. Vírus,
cavalos de Tróia, spywares e ransomwares
estão entre os diferentes tipos de malwares.



É de extrema importancia manter o sistema
operacional do seu computador sempre atualizado.

Regras Primordiais



Certifique-se que seu wi-fi está
devidamente configurado com
uma senha segura.

Roteaores Wi-Fi mal configurados podem expor os
dados dos computadores e dispositivos de casa. 

Regras Primordiais



Datas
Sequências numéricas curtas
Nomes de familiares 
Números de telefone
RG/CPF

EVITAR 

Senhas / Password

Regras Primordiais

Caracteres alfanuméricos 
Letras maiúsculas e minúsculas 
Únicas 
Grandes
Palavras aleatórias

RECOMENDADO

Exemplo de senha Forte: 1Mund0M3lh0r3feit0P0rPesso@asM3lhor35.



Gerenciador de senhas pode facilitar sua vida

Regras Primordiais

Jamais compartilhe seu usuário e senha - nunca se sabe
para quais finalidades sua conta poderá ser utillizada.



TOP 10 - As
senhas mais
utilizadas em
2020.

Regras Primordiais

Fonte: https://nordpass.com/most-common-passwords-list/



Saiba se a sua senha já foi utilizada por
outras pessoas:

https://haveibeenpwned.com/Passwords



Regras Primordiais

Sempre que possível, utilize autenticação de multiplos fatores;
(Multiplo fator é a ação de confirmar a autenticidade do usuário
através da utilização de um código que é enviado via SMS ou por
aplicativo de autenticação.



Navegação Web
Sempre  evite acessar sites desconhecidos e sem reputação;

O  Brasil é campeão em ataques Phishing. Ataque phishing tem o
objetivo de força o usuário a passar dados de cartão de crédito,
contas bancárias e senhas por livre e espontânea vontade aos
cibercriminosos;

Cerifique a URL – Ao passar o mouse por cima do link poderá verificar
toda a URL no canto inferior esquerdo do seu navegador da internet.

Checar HTTPS(somente o https não é garantia de segurança);

Estar atento a modificações sutis nas URLs. Tipo O por 0.   

https://tecnoblog.net/256544/como-saber-se-um-site-e-seguro/



 
Utilize o Catalogo de Urls Maliciosas.

 
https://cauma.pop-ba.rnp.br/

Navegação Web



Navegação Web
Evite baixar arquivos na internet de sites inseguros;



Utilize ferramentas de bloqueio de anúncios/pop-ups;

Navegação Web



Sempre utilize senhas diferentes em serviços críticos
como e-mail pessoal, de trabalho, sites com dados
pessoais, sites de compra e etc;

Não esqueça de fazer logout antes de fechar um site
em que você entrou em uma conta;

Evite acessar endereços desconhecidos pelo celular;

Somente acesse o seu ambiente corporativo
utilizando os meios oficiais, evite o uso de
ferramentas de terceiros (Ex.: teamviewer, vnc,
showmypc);

Navegação Web



Plataformas de e-mail
Evite clicar em links
no corpo do e-mail
para acessar sessões
de sites conhecidos
(como lojas ou
bancos), sempre vá
pelo site original do
serviço;



Evite abrir e-mails de remetentes desconhecidos. Se
abrir, evite clicar no corpo do e-mail ou baixar anexos,
aceite as sugestões de segurança;

Plataformas de e-mail

"Angelica Donovan" <zhangbing@bjcstj.com.cn>



Nunca execute arquivos desconhecidos nos formatos
.msi, .exe, .xml, .html, .zpl; Verifique o conteúdo de
arquivos rar/zip antes de extrair/executar.

Plataformas de e-mail



Desconfie de e-mails
que expõem informações
pessoais suas (como cpf
ou nome) e tentam fazer
você baixar ou clicar em
algo.

Plataformas de e-mail



Plataformas de e-mail

Tome cuidado com e-mails incomuns ou suspeitos (nfes,
processos, notificações), sempre verifique por meios oficiais se o
e-mail é legítimo;



Plataformas de e-mail

https://catalogodefraudes.rnp.br/



Atenção a golpes comuns!



Atenção a golpes comuns!





LGPD, ou melhor, Lei Geral de Proteção de Dados(LEI Nº 13.709, DE 14 DE
AGOSTO DE 2018), é uma regulamentação que entrou em vigor setembro
de 2020,  com o objetivo de estabelecer as regras no tratamento de
dados pessoais de clientes e usuários por empresas, sejam elas públicas
e privadas.

Lei Geral de Proteção de Dados

O que é a LGPD?

A lei reúne e esclarece vários conceitos, antes espalhados em
legislações nacionais distintas. Indica, de forma criteriosa, um roteiro
sobre o que as empresas devem fazer para que o tratamento do dado
pessoal seja considerado lícito e não passível de autuações.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


Lei Geral de Proteção de Dados

O que é preciso saber?

A LGPD afeta qualquer atividade que envolva dados pessoais, incluindo o
tratamento pela internet. Os dados podem ser tanto de clientes quanto de
funcionários;

As empresas terão que proteger os dados que estão com ela e prestar contas
sobre eles à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

Se houver algum incidente de segurança, as empresas têm obrigação de
comunicar imediatamente o usuário e a autoridade quanto à gravidade da
ocorrência;

Os titulares dos dados têm direito a saber quais informações a empresa tem, pode
pedir retificação, cancelamento, portabilidade etc;

A lei também se aplica a empresas que não estão estabelecidas no Brasil;



Lei Geral de Proteção de Dados
Existem regras específicas para a comunicação com crianças e adolescentes. 

As empresas que cometerem infrações estão sujeitas a advertências, bloqueios,
suspensões, proibições parciais ou totais do exercício de suas atividades e
multas que podem chegar a 50 milhões de reais;

O órgão responsável por garantir o cumprimento da lei é a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, ANPD.



Lei Geral de Proteção de Dados

O titular — É o proprietário dos
dados, no caso as pessoas físicas.

O controlador — É representado
pelo tomador dos dados, ou seja,
as pessoas jurídicas.

O operador — É a empresa
responsável pela coleta de dados e
sua segurança por meio de
soluções automatizadas.

O encarregado — É o profissional
que responde pela proteção dos
dados da empresa. É o seu
representante, que fará contato
com a ANPD se necessário.

Personagens da LGPD



Lei Geral de Proteção de Dados



Lei Geral de Proteção de Dados

Sanções previstas na LGPD
As sanções administrativas a que se submetem os entes públicos são de certa forma mais
brandas aquelas a que recaem sobre as empresas privadas e estão estabelecidas no §3º do
artigo 52, sendo elas: 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

Embora não se tenha a punição de multa para entes públicos, sanções como o bloqueio dos
dados pessoais podem causar grande impacto na atuação pública.



Lei Geral de Proteção de Dados
Adequação UFBA
Já esta em andamento um projeto piloto entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
– RNP e a UFBA, onde diante das adversidades enfrentadas para atender aos
requisitos impostos pela Lei, ambas uniram esforços para implementar esse
processo de adequação legal. 

O projeto prevê o mapeamento e análise de softwares existentes na instituição como;
arquivos físicos; processo de guarda e segurança de documentos; dados pessoais
existentes; fluxo de vida dos dados pessoais: coleta, uso, armazenamento, eliminação
e compartilhamento com terceiros; avaliação de circuitos de cftv e trânsito dos dados
veiculados nesse circuito; identificação de dados sensíveis e de menores de idade;
bases legais utilizadas pela instituição para justificar a coleta eo tratamento desses
dados; identificação de vulnerabilidades tecnologicas (redes, antivirus, firewalls,
licenciamento de softwares, atualizações, dentre outros); processos de segurança da
informação existentes na instituição; processos de comunicação das informações de
alunos com órgãos públicos; existência de políticas internas de privacidade e
segurança da informação; treinamento de colaboradores sobre privacidade e a
importância dos dados pessoais.



Obrigado

Kleber Mascarenhas Junior
kleber.junior@ufba.br
CoSIC: Núcleo de Segurança da Informação e Cominicação.
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