Proposta Comercial
http://seminario.perito.inf.br
Resumo
Nome: I Seminário de Computação Forense & Perícia Digital.
Data: 14 de setembro de 2019 (sábado).
Horário: das 8h às 19h.
Local: FAURGS - Rua São Pedro, 663, centro – Gramado (RS).
Diferencial: raro evento dedicado ao tema, sendo que todos os palestrantes são pósgraduados com larga experiência na área de perícias digitais.
Público: peritos em tecnologia, estudantes de ciências forenses, advogados e polícias.
Estimativa de público: 100 pessoas (com a possibilidade de trocarmos de auditório
caso a demanda seja maior).
Objetivo: compartilhar conhecimento entre os peritos forenses computacionais e o
público, difundindo as melhores práticas, promovendo um salutar networking.
Apresentação
O evento intitulado “I Seminário de Computação Forense & Perícia Digital” surgiu como
uma cerimônia de encerramento do curso de pós-graduação em Computação Forense &
Perícia Digital (especialização lato sensu), que teve duração de 20 meses, promovido pelo
Instituto IPOG1 – com faculdades nas principais capitais do Brasil.
Trata-se de um curso de pós-graduação totalmente diferenciado no país, pois
conseguiram reunir extraordinariamente em seu corpo docente, na grande maioria,
Peritos Federais (da ativa) e investigadores da Interpol.
Nossa turma finalizou a segunda edição do curso (Porto Alegre), portanto é uma
especialização bastante nova, de uma área em franca expansão, ainda com muitos
desafios e cada vez mais requisitada pelos magistrados, advogados e pelas partes (autor
ou réu) para que os auxiliem nos litígios, desvendando material probante no contexto de
tecnologia.
Todas as áreas do Direito atualmente já demandam especialistas em informática no
intuito de esclarecer, em juízo, questões no âmbito digital.
Segundo regulamentações do MEC, todos os discentes do IPOG (da 2ª edição, turma
CDPOA002) necessitam entregar, ao término do curso, um artigo científico para que
possam receber o diploma como especialistas.
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https://www.ipog.edu.br/curso/tecnologia-da-informacao/computacao-forense--pericia-digital

A entrega do documento deve seguir a metodologia vigente consolidada em normas
internacionais, mas dispensa a apresentação do mesmo – em forma de banca.
Mas, após 20 meses de convivência, os colegas criaram fortes relações de amizade e
também sólidas conexões profissionais, de ajuda recíproca. Tal afinidade nos
impulsionou à realizarmos esta confraternização para que possamos agregar
conhecimento uns aos outros, cada qual contribuindo em sua área de especialidade e
afinidade.
Todos os assuntos apresentados serão altamente pertinentes na profissão de perito,
dentre eles: forense em ambiente cloud, investigação em criptomoedas, análise de
áudio/vídeo/imagem, perícia em dispositivos móveis, detecção de fraudes em
documentos digitais, melhores práticas na coleta e processamento de evidências, crimes
cibernéticos, integridade das provas digitais e muito mais.
No Brasil há pouquíssimos eventos focados em computação forense e perícia digital,
sendo os mais significativos: Interforensics2 e AFD Summit3. Portanto é uma área carente
de eventos técnicos focados em forense digital, com grande demanda emergente,
percebida por inúmeras instituições de ensino que estão oferecendo cursos nesta área4.
O público esperado são peritos forenses computacionais atuantes (sejam eles
profissionais concursados, nomeados ad hoc, assistentes ou particulares), estudantes de
ciências forenses, advogados e forças policiais. O seminário tem caráter altamente
técnico focado na resolução de problemas do quotidiano da perícia forense digital,
promovendo significativo crescimento profissional, com grande troca de experiências e
networking.
Palestrantes
A perspectiva é que tenhamos aproximadamente 14 apresentações durante todo o dia,
sendo um Keynote Speaker (já confirmado) + 13 colegas peritos altamente gabaritados,
com larga experiência na área.
Nosso convidado como Keynote Speaker é Paulo Rogério
Lino consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) em
assuntos de Direitos Humanos e Justiça Criminal em Nova
York. Além disso, é conselheiro da Associação Internacional
de Chefes de Polícia em Washington, DC. É também instrutor
de técnicas investigativas na Organização Internacional de
Polícia Criminal (INTERPOL), bem como colaborador do
Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Israel e
membro executivo do Comitê de Padronização de
Investigações Transnacionais na Associação Americana para
a Segurança Industrial, perito em fraudes pela Association of Certified Fraud Examiners
em Austin, TX. Co-autor da Word Police Encyclopedia e de artigos da série Police and
Practice and Research, editado pela Taylor & Francis na Inglaterra.

http://www.interforensics.com
http://academiadeforensedigital.com.br/afdsummit/2018/
4 https://instituto.esp.br/site/pos-graduacao/pericia-digital-investigacao-e-computacao-forense/
https://www.bluead.com.br
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Localização
O evento ocorrerá durante todo o dia 14 de setembro de 2019 (sábado) na FAURGS5,
centro de Gramado (RS):

Figura 1 Conjunto de auditórios da FAURGS - Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Figura 2 Auditório “Rembrandt” junto as instalações da FAURGS - Rua São Pedro, 663, centro de Gramado.

O auditório contratado possui capacidade para 100 pessoas, localizado junto as
instalações da FAURGS no centro vibrante da serra gaúcha, financeiramente aquecido,
com enorme apelo turístico e de grande visibilidade.

5 Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
http://portalfaurgs.com.br/centroeventos

Foi combinado com o Sr. Fernando Gomes (54 99919.2618), diretor de eventos da
FAURGS eventos@ufrgs.br, que poderemos mudar de auditório para um de maior
capacidade até mesmo na véspera, caso a demanda aumente.
O Espaço Cultural FAURGS fica situado no centro de Gramado que possui inúmeras
opções de restaurantes, bares, hotéis, estacionamentos e outras facilidades – totalmente
orientado ao bem-estar do visitante.
Organização
Toda a organização do evento está sendo realizada voluntariamente pelos próprios
discentes, não objetivando lucro.
Contudo procuramos apoiadores financeiros ou de divulgação para tornarmos esse
evento um marco no Rio Grande do Sul, quiçá no Brasil!
Colocaremos a venda 120 ingressos (20 de overbooking) ao custo simbólico de R$ 49,90
(quarenta e nove reais e noventa centavos) cada.
Se os patrocinadores cobrirem 100% das despesas até dois meses antes do evento, a
inscrição será 2Kg de alimentos não perecíveis que serão distribuídos posteriormente a
entidades sociais da região.
Forneceremos credenciais aos participantes, coffee break (no intervalo da manhã e da
tarde), certificado físico de participação e presente especial aos palestrantes.
Todas as apresentações e momentos do Seminário serão devidamente acompanhadas e
fotografadas por um fotógrafo profissional 6 , que também se responsabilizará pelo
acionamento/desligamento da câmera filmadora – fixada defronte ao palestrante.
As filmagens e apresentações serão disponibilizadas posteriormente no YouTube® e no
site do evento7, respectivamente, de forma gratuita, fomentando as futuras edições do
evento.
Cotas de Patrocínio
Abaixo segue um quadro comparativo entre os três planos:
Vantagens

Gold

Silver

Bronze

ü

û

û

Logo no banner do evento

grande

médio

pequeno

Logo no site do evento

grande

médio

pequeno

ü

ü

ü

Banner no palco

Anúncio do nome e agradecimentos durante as
cerimônias de abertura e fechamento do evento
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Arthur Dias – (54) 99155.5144
http://seminario.perito.inf.br (ainda em processo de desenvolvimento)

Citação da marca nas redes sociais como Twitter
e Facebook

ü

ü

ü

Acesso ao mailing do evento

ü

ü

û

Flyers na pasta ou sacola do evento

ü

ü

ü

Repositório de fotos profissionais para uso
posterior

ü

ü

ü

Cortesias de acesso o evento

6

4

2

Bancada oferecendo material de propaganda,
bem como a possibilidade de haver a presença
de algum representante – caso haja
disponibilidade da empresa

ü

û

û

O investimento na cota Gold é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cota Silver é R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) e a cota Bronze é R$ 900,00 (novecentos reais).
Objetivo
Estamos bastante animados com a repercussão deste Seminário, tanto que alguns de
nossos professores (todos da Polícia Federal) manifestaram forte interesse em
confraternizar conosco de forma espontânea, arcando com seus próprios custos de
viagem e estadia.
O objetivo é capacitar os participantes trazendo o que há de mais moderno no estudo da
computação forense e perícia digital, disseminando as melhores práticas em
investigação cibernética, promovendo parcerias e nivelando conhecimento
desenvolvido no meio acadêmico (no que tange o ensino e pesquisa), da iniciativa
privada e no âmbito das forças policiais.
O intuito é oferecer um dia repleto de troca de experiências e de grande conhecimento
técnico, mas é fundamental tornarmos o ambiente propício ao bem-estar de todos. Para
tanto redigimos um Código de Conduta que deverá ser seguido por todos os
participantes. Abaixo segue o documento na íntegra a partir do endereço:
https://github.com/perito/seminario/blob/master/CodigoConduta.md
Para maiores informações entre em contato através do e-mail: contato@perito.inf.br ou
pelo telefone (54) 999.121.620.
Gramado, 22 de maio de 2019.
Atenciosamente,

_________________________
Ari Stopassola Junior
PERITO.inf.br

