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1. Objetivo
O objetivo do projeto da disciplina é promover um espaço de experimentação e exercício de

atividades  mais  próximas  da  realidade  prática  nas  organizações  de  aplicação  dos  conceitos  e
ferramentas conceituais trabalhadas no curso. Para isso, é uma atividade essencialmente aplicada,
levando  os  alunos  a  vivenciarem situações,  dificuldades,  experiências  que  permitam visualizar
como as  questões de Segurança da Informação e Proteção ao Conhecimento se dão na cultura
organizacional brasileira. 

2. Escolha do tema
O tema do trabalho deve ser focado no desenvolvimento de uma Política de Segurança da

Informação para  uma  organização.  Não  serão  aceitos  temas  puramente  conceituais,  sendo
necessário o exercício da aplicação dos conceitos relacionados a produção de uma política. 

Para o desenvolvimento do tema é fundamental que você escolha uma organização para
atuar em parceria. Caso tenham problemas para encontrar uma organização, pode ser utilizada a
própria Faculdade de Informação e Comunicação. 

3. Etapas do projeto
As  etapas  do  projeto  devem  seguir  as  etapas  sugeridas  e  discutidas  em  aula  para  a

construção de uma Política de Segurança da Informação:
1. Identificar a legislação
2. Identificar recursos críticos
3. Analisar a necessidade de segurança
4. Elaborar proposta e promover discussão aberta
5. Apresentar documento
6. Aprovar e implementar
7. Comunicar e treinar
8. Manter a política.

As etapas de implementação, comunicação, treinamento e manutenção da política não serão
executas na prática, dadas as limitações deste trabalho e seu objetivo. Porém, devem ser trabalhadas
pelo grupo, demonstrando como seriam executadas na prática. 

4. Organização do documento
O documento final de resultados do projeto deve conter a seguinte estrutura:

1. Objetivos do projeto
2. Descrição da organização parceira
3. Síntese da legislação
4. Análise de recursos críticos
5. Análise da necessidade de segurança: foco em gestão de risco
6. Proposta do documento da política de segurança

1. Definição de segurança, suas metas, escopo e importância



2. Declaração de comprometimento dos dirigentes da organização: modelo
3. Objetivos de controle e os devidos controles
4. Análise, avaliação e gerenciamento de risco: o mesmo produzido para os itens 4

e 5;
5. Explanação resumida das políticas, princípios, normas e requisitos;
6. Definição  das  responsabilidades  gerais  e  específicas  quanto  à  gestão  da

segurança
7. Referências a documentos que apoiem a política

7. Conclusões do trabalho

5. Apresentação oral
O projeto será apresentado de forma oral em aula da disciplina de Segurança da Informação

e Proteção ao Conhecimento. É esperado da apresentação ao menos um slide por tópico do item
anterior, facilitando um entendimento geral do projeto, seus produtos e conclusões. 

A apresentação será de em torno 25-35 minutos e espera-se que todos os membros do grupo
participem de forma ativa. 

6. Avaliação
A nota final do projeto é composta por 60% do documento escrito e 40% da apresentação.


