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UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA (UNIFA)
II SEMINÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA:

Desafios da Defesa Cibernética na Projeção Espacial Brasileira
(11 e 12 nov/2020, das 9h às 12h)

Evento online

Webinars preparatórios (terças-feiras, das 10h às 12h):
1. 13/out: “O setor aeroespacial no Brasil e na Colômbia”
2. 20/out: “O ‘novo’ Direito internacional face aos desafios da segurança
cibernética no espaço cósmico”

3. 27/out: “A recente legislação brasileira que trata de aspectos relativos à
segurança cibernética”

4. 03/nov: “Os desafios da Tecnologia da Informação no tratamento e
resposta aos incidentes de segurança da Informação”

Dia 1 – 11 nov/2020:

EIXO 1: CONVERGÊNCIA ESTRATÉGICA ENTRE OS SETORES CIBERNÉTICO
E ESPACIAL
- A Estratégia Nacional de Defesa (END) brasileira, não à toa, elegeu os Setores
Cibernético e Espacial como Estratégicos para a Defesa Nacional: em seus
respectivos domínios, ambos requerem alto grau de desenvolvimento tecnológico
e aperfeiçoamento militar. As tecnologias de informação e comunicação (TIC)
jogam papel fundamental nos assuntos de Defesa Nacional e Segurança
Internacional relacionadas ao espaço exterior. Assim, o objetivo aqui é levantar
debates sobre áreas de convergência estratégica entre esses dois Setores.

PALESTRA DE ABERTURA:

TÍTULO Desafios da Defesa Cibernética na Projeção Espacial
Brasileira

PALESTRANTE TEN BRIG AR AMARAL – CHEFE EMAER
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Introduzir os debates acerca da importância estratégica e dos
desafios que envolvem o espaço cibernético – e
especificamente os esforços de Defesa Cibernética – para a
Projeção Espacial Brasileira.

PALESTRA 1:

TÍTULO Governança da Segurança Cibernética no Brasil e o
Setor Espacial

PALESTRANTE Representante do GSI/PR
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra visa situar o público alvo, em relação aos
objetivos e ações na área da Segurança Cibernética, de modo
a permitir um espaço cibernético confiável, inclusivo e seguro
e os Setores Estratégicos do País, incluindo o espacial,
estejam integrados e protegidos.
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PALESTRA 2:
TÍTULO A Defesa Cibernética no Brasil e o Poder Aeroespacial
PALESTRANTE (Indicação do ComDCiber)
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra visa situar o Setor Estratégico Cibernético
dentro dos Objetivos Nacionais traçados pela END, no que
tange à atuação integrativa do Comando de Defesa
Cibernética e o poder aeroespacial.

PALESTRA 3:

TÍTULO Os desafios do Setor Estratégico Cibernético no Poder
Aeroespacial

PALESTRANTE Brig Luiz Fernando - DTI
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra visa apresentar os desafios e a importância das
tecnologias de informação na FAB, em especial no
desenvolvimento e implantação do Setor Espacial.

MESA REDONDA ENTRE OS TRÊS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS 1, 2 e
3:
TÍTULO Diálogo entre as esferas do Setor Cibernético no País

PALESTRANTE Mesa redonda entre os representantes do GSI/PR,
COMDCIBER e COMAER/DTI

OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Abordar o tema da segurança e defesa cibernética pelos
atores envolvidos em cada setor do Governo, contribuindo
para o entendimento do alinhamento estratégico, doutrinário
e operacional das ações concernentes a essas áreas.

OBS Está previsto que sejam direcionadas perguntas aos três
palestrantes pela audiência.

Dia 2 – 12 nov/2020:

EIXO 2: A DIMENSÃO DA CIBERNÉTICA NO PODER AEROESPACIAL -
PERSPECTIVAS PARA A FAB
- A defesa contra ataques cibernéticos e a salvaguarda digital de dados sensíveis
são algumas das facetas que envolvem a proteção de infraestruturas críticas,
sistemas de comando e controle e satélites a serviço da Projeção Espacial
Brasileira. É nesse sentido que o presente debate busca desvelar os principais
desafios cibernéticos que envolvem a segurança da atividade espacial.

PALESTRA DE ABERTURA:
TÍTULO Perspectivas da FAB para a cibernética no poder aeroespacial
PALESTRANTE MAJ BRIG JEFSON - EMAER
OBJETIVO
(FRASE DE

Abordar os aspectos que envolvem as atividades cibernéticas
em relação à proteção dos ativos que compõem o poder
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ATÉ 3
LINHAS)

aeroespacial

PALESTRA 1:

TÍTULO Governança das atividades aeroespaciais na dimensão
cibernética

PALESTRANTE BRIG VITAL - EMAER
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Apresentar a atuação da FAB nas atividades aeroespaciais e a
importância da dimensão cibernética para o Setor Estratégico
Espacial

PALESTRA 2:
TÍTULO O componente cibernético na Política Espacial Brasileira
PALESTRANTE Representante – AEB

OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Ao lado da FAB, a Agência Espacial Brasileira (AEB)
desempenha papel relevante para o desenvolvimento do
Setor Espacial no País. Diante disso, as discussões aqui
arroladas lançarão luz sobre como o ciberespaço tem
tangenciado as diretrizes estratégicas e operacionais da
Política Espacial Brasileira (PEB).

PALESTRA 3:

TÍTULO Interferências cibernéticas nas atividades espaciais –
Tratamento dispensado pela ONU

PALESTRANTE Dr. André João Rypl (***)

OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

A palestra pretende analisar a importância das atividades
espaciais para a vida na Terra; a participação do Brasil como
um dos países fundadores do Copuos, estabelecido pela ONU
em 1958 e, ainda, desafios do diálogo entre os atores
espaciais globais quanto aos aspectos das interferências
cibernéticas nas atividades espaciais.

OBS (***) O Dr. André João Rypl é diplomata brasileiro, lotado em
Viena e especializado em política espacial.

PALESTRA 4:

TÍTULO A dimensão cibernética no Satélite Geoestacionário brasileiro
(SGDC)

PALESTRANTE TC Nohra – COPE
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Apresentar como a dimensão cibernética foi levada em conta
durante a concepção do único satélite geoestacionário 100%
brasileiro, a serviço da soberania nacional, bem como
apresentar seus principais desafios em termos de gestão e
operacionalização via espaço cibernético.
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WEBINARS PREPARATÓRIOS

WEBINAR 1 (13 out/2020): “O setor aeroespacial brasileiro (palestra de
ambientação em especial ao público acadêmico externo” (EIXO 2)

PALESTRA 1:
TÍTULO Os Desafios para a Implantação e Desenvolvimento do Setor

aeroespacial Brasileiro
PALESTRANTE Representante do DCTA
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra pretende trazer a público o conhecimento sobre
as principais atividades em curso no setor, na área da Defesa,
que está a cargo da FAB, conforme define a Estratégia
Nacional de Defesa (END) brasileira.

PALESTRA 2:
TÍTULO INDICAÇÃO DA FGV
PALESTRANTE INDICAÇÃO DA FGV
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

INDICAÇÃO DA FGV

OBS INDICAÇÃO DA FGV

WEBINAR 2 (20 out/2020): “O ‘novo’ Direito internacional face aos desafios da
segurança cibernética no espaço cósmico” (EIXO 1)

PALESTRA 1:
TÍTULO Ataques cibernéticos no espaço – A próxima fronteira
PALESTRANTE Dr. Kai-Uwe Schrogl (**)
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra pretende discutir aspectos relativos ao futuro da
lei espacial, incluindo o status global da legislação espacial,
as estruturas regulatórias do futuro, os efeitos de segurança,
questões de apropriação, e, em especial, o papel da Europa
nesse contexto.

OBS

(**) O Prof. Dr. Kai-Uwe Schrogl é diretor de estratégia da
Agência Espacial Europeia (ESA, sede em Paris, França). De
2007 a 2011, foi diretor do Instituto Europeu de Política
Espacial (ESPI) em Viena, Áustria, a principal think tank
européia de política espacial. Antes disso, foi Chefe do
Departamento de Desenvolvimento Corporativo e Relações
Externas no Centro Aeroespacial Alemão (DLR) em Colônia,
Alemanha. Anteriormente, também trabalhou com o
Ministério Alemão de Correios e Telecomunicações e a
Agência Espacial Alemã (DARA) em Bonn, Alemanha.

PALESTRA 2:
TÍTULO Como tratar os crimes cibernéticos no Espaço Extra-

atmosférico
PALESTRANTE Dr. Sergio Marchisio (*)
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

A palestra pretende analisar importantes aspectos ligados aos
crimes no ciberespaço, levando em conta que o espaço
cósmico ou extra-atmosférico, são considerados bens de
domínio público internacional, e, assim, nenhum Estado
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exerce sua soberania, de modo exclusivo, sobre os mesmos.

OBS

(*) O Prof. Dr. Sergio Marchisio é professor de Direito
Internacional e Direito Espacial na Universidade Sapienza de
Roma. Presidente do Centro Europeu de Direito Espacial da
Agência Espacial Europeia (ECSL / ESA). Membro do Conselho
Consultivo do Instituto Europeu de Política Espacial (ESPI).
Membro do Conselho de Administração do Instituto
Internacional de Direito Espacial (IISL).

WEBINAR 3 (27 out/2020): “A recente legislação brasileira que trata de
aspectos relativos à segurança cibernética” (EIXO 1)
PALESTRA 1:
TÍTULO A Política Nacional de Segurança da Informação e a Estratégia

Nacional de Segurança Cibernética – E-Ciber
PALESTRANTE Representante da EMERJ
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra pretende trazer ao público-alvo aspectos
jurídicos relacionados à recente legislação brasileira para
tratar de temas como: a Política Nacional de Segurança da
Informação e a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética
– E-Ciber.

PALESTRA 2:
TÍTULO A entrada em vigor, no Brasil, da LGPD – Lei Geral de

Proteção de Dados e seu impacto na Seg&Def Cibernética
PALESTRANTE Representante da EMERJ
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra pretende trazer ao público-alvo os desafios do
ponto de vista jurídico da entrada em vigor, no Brasil, da
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e seu impacto na
Seg&Def Cibernética

WEBINAR 4 (03 nov/2020): “Os desafios da Tecnologia da Informação no
tratamento e resposta aos incidentes de segurança da Informação” (EIXO 1)

PALESTRA 1:
TÍTULO O Plano Nacional de Tratamento e Resposta a Incidentes

Computacionais (PNTIR)
PALESTRANTE Representante do CTIR.GOV

OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3
LINHAS)

Esta palestra pretende trazer ao público-alvo o conhecimento
sobre o Plano Nacional de Tratamento e Resposta a
Incidentes Computacionais, coordenado pelo Departamento
de Segurança da Informação (DSI), por meio da Coordenação-
Geral do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes
Cibernéticos de Governo (CGCTIR).

PALESTRA 2:
TÍTULO O CTIR.FAB
PALESTRANTE Representante da DTI/CCA-BR
OBJETIVO
(FRASE DE
ATÉ 3

Esta palestra pretende trazer ao público-alvo o conhecimento
sobre as atividades desempenhadas pelo CTIR.FAB, em
especial aquelas voltadas para as atividades espaciais.
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LINHAS)

OBS

1 FORMATO
Trata-se de evento do tipo Webinar (seminário via web), com foco temático

nos eixos definidos.

2 JUSTIFICATIVA
O presente evento, em alinhamento às diretrizes arroladas abaixo, tem

como objetivo geral debater sobre os principais desafios da Defesa Cibernética
na Projeção Espacial Brasileira.

O Comandante da Aeronáutica, em sua “DIRETRIZ DO COMANDANTE”,
item “7.10 ENSINO”, determina: “Como parte das ações de qualificação e
habilitação dos recursos humanos para o exercício de cargos e funções de
interesse do Emprego do Poder Aéreo e Espacial, deverão ser capacitados
profissionais nas áreas de Defesa Cibernética e Espacial[...]”.

Por seu turno, o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER) tem
como uma de suas diretrizes o fortalecimento de pesquisa e desenvolvimento em
áreas como a espacial e a cibernética (PCA 11-47/2018, item 6.3.7.9).

Ademais, tendo em vista tratar-se de um Seminário acadêmico, pretende-
se também envolver a comunidade acadêmica nos assuntos de segurança e
defesa cibernética relacionadas ao Poder Aeroespacial e à Força Aérea Brasileira.

3 MENSAGEM A SER PASSADA
Que os desafios postos à Projeção Espacial Brasileira também envolvem o

componente cibernético, fazendo da Defesa Cibernética uma Ação de Força
Aérea (DCA 1-1/2012/ FAB, item 5.4.3.17).

Pretende-se apresentar e discutir como a segurança e a defesa
cibernéticas do Setor Espacial são estrategicamente pensadas e postas em
prática pela Força Aérea Brasileira.

4 MEIOS
Plataformas online de videoconferência (Zoom ou Webex).
Serviço de gravação.
Publicação dos Anais:
• Sugere-se que seja solicitado aos palestrantes, que entreguem material

escrito, não somente os slides. Tal material pode ser no formato de
“Conferência” ou “artigo”, que poderia ser publicado nos anais do Seminário ou
até mesmo na Revista da UNIFA, em edição extra.

• Assim, cada palestrante, de acordo com o Eixo do qual fará parte,
entregaria seu material em uma data “x” antes do evento, inclusive para que
possa ser analisado pelo grupo acadêmico, que também dará apoio aos
palestrantes no sentido de obter trabalhos com boa qualidade acadêmica.
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• As conferências e artigos podem, inclusive, ser escritos em parceria com
outros autores, além do palestrante. Na divulgação final, estes autores também
seriam nominados.

5 PÚBLICO/AUDIÊNCIA
O evento será voltado para:
- público interno da Força Aérea Brasileira (FAB), ou seja, profissionais

ligados aos seus preparo e emprego;
- público externo, formado por civis e militares cujas áreas de interesse

sejam voltadas para o setor cibernético e espacial, em especial aqueles que
tangenciem as atividades desenvolvidas pela FAB. Tal público se comporia,
notadamente, de representantes da comunidade acadêmica cujas áreas de
pesquisa sejam voltadas para as temáticas abordadas no presente evento.

Acredita-se que os debates oriundos da interação entre palestrantes e
público-alvo proporcionarão uma oportunidade singular para a construção de
uma visão abrangente em prol tanto da soberania quando do desenvolvimento
nacional brasileiro.

6 ORGANIZAÇÃO
O Seminário será composto de:

01 abertura oficial;
01 palestra inaugural;
02 ciclos de palestras;
01 mesa redonda;
02 intervalos para apresentação de vídeos curtos;
01 palestra de encerramento;
01 fechamento oficial; e
04 webinars.

Obs.: Todas as partes integrantes do Seminário estarão aderentes a pelo menos
um dos Eixos definidos para o evento (inclusive os webinar que serão realizados
em separado).

7 REALIZAÇÃO
Manhãs dos dias 11 e 12/11/2020, das 9h às 12h15min, totalizando, assim,

uma carga-horária (CH) de 6h30min.
4 webinar a serem realizados em períodos anteriores ao seminário (cada

um deles de duração entre 1 e 2 horas, sendo uma hora de palestras e até uma
hora de debates).

8 VEICULAÇÃO que compõem
Tendo em vista a 3ª edição do “Manual de conduta nas mídias sociais no

âmbito do COMAER”, lançada em 2020, o evento poderá ser divulgado via:
Canais oficiais da FAB, mediante acionamento do Sistema de
Comunicação Social da Aeronáutica (SISCOMSAE);
Site oficial da Universidade da Força Aérea (UNIFA);
Mídias sociais oficiais da Divisão de Cooperação do Ministério da
Defesa (DICOOP); e
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Veículos civis e militares de divulgação de notícias, pesquisas e
revistas sobre Defesa Nacional, Segurança Internacional e Estudos
de Defesa, tais como: ABED, DefesaNet, InfoRel, IPC, Mundorama,
Rede CTIDC e grupos de pesquisa.


