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RESUMO 

 

 

 

O estudo da Ciência da Informação é um campo interdisciplinar muito importante 

para a sociedade, em todos os ramos do conhecimento. Nas instituições, principalmente as 

públicas, é importante uma boa Gestão da Informação a fim de reduzir ao mínimo os riscos 

dela advindos. Após os eventos de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, a necessidade 

de sistemas que preservem com mais segurança as informações tem sido uma preocupação 

constante. Assim é que se estabelecem várias regras de boas práticas para a Segurança da 

Informação. O presente trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica e um 

estudo documental sobre os conceitos relacionados à Informação, Segurança da Informação, 

Gestão de Riscos, normas, legislação e melhores práticas existentes, utilizando a Norma NBR 

ISO 17799 como referência assim como modelos encontrados na literatura e de outras 

Instituições similares. A partir deste estudo, propor um modelo de política de segurança da 

informação, baseado no caso de aplicação do Colégio Pedro II, mas bem abrangente, que 

contemple ao máximo as especificidades das Instituições de Ensino e que possa servir de 

modelo para que as Instituições similares possam desenvolver, a partir dele, sua Política de 

Segurança. Nele apresentam-se os princípios, diretrizes básicas e responsabilidades de uma 

Política de Segurança, utilizando os conceitos estudados na revisão bibliográfica. 

 

 

Palavras Chave: Informação; Segurança da Informação; Medidas de Segurança; Política de 

Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The study of Information Science is a very important interdisciplinary field for 

society, in all branches of knowledge. In institutions, especially public institutions, good 

information management is important in order to minimize the risks that arise from it. 

Following the events of September 11, 2001 in the United States, the need for more secure 

information systems has been a constant concern. This is how a number of good practice rules 

for information security are established. The present work has the objective of carrying out a 

bibliographic review and a documentary study on the concepts related to Information, 

Information Security, Risk Management, norms, legislation and existing best practices, using 

the Standard NBR ISO 17799 as reference as well as models found In literature and other 

similar institutions. From this study, to propose a model of information security policy, based 

on the case of application of the Pedro II College, but very comprehensive, that contemplates 

to the maximum the specificities of the Teaching Institutions and that can serve as a model so 

that similar Institutions To develop, from it, its Security Policy. It presents the principles, 

basic guidelines and responsibilities of a Security Policy, using the concepts studied in the 

bibliographic review. 

 

 

Words Key: Information; Security of the Information; Measures of Security; Security 

Policies. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A humanidade empiricamente sempre percebeu que ―conhecimento‖ é ―poder‖ 

(BACON, 1627). Na época em que as informações eram armazenadas em papel tudo era mais 

simples, bastava-se guardá-las num armário trancado à chave para que ninguém tivesse acesso 

a elas (TCU, 2012). Com o advento da informática e por conseguinte a utilização em massa 

dos computadores as informações passaram a ser concentradas em um único lugar, 

denominado banco de dados de uma Instituição. Entretanto, o que seria uma solução, tornou-

se também um grande problema para a manutenção destas informações longe de ataques de 

pessoas mal intencionadas, principalmente através das redes locais e da  internet, dando início 

a necessidade de criação de um conjunto de medidas capazes de proteger os dados 

importantes das diversas Instituições. 

A preocupação com a Segurança da Informação sempre existiu na humanidade. 

Alguns monumentos construídos por Khnumhote, arquiteto do faraó Amenemhet II, foram 

documentados e tiveram trechos dessas documentações ―codificados‖ através da substituição 

de palavras ou trechos do texto escrito em tabletes de argila. Caso esses tabletes fossem 

roubados, o ladrão não encontraria o caminho que o levaria ao tesouro – morreria de fome, 

perdido nas catacumbas da pirâmide (KAHN, 1967). 

Diversos algoritmos de compactação, que são códigos binários atribuídos a 

caracteres do texto a fim de escondê-los, foram desenvolvidos desde a Segunda Guerra 

Mundial devido à necessidade de comunicação entre as tropas. Durante a guerra, a utilidade 

da compactação não era apenas a de diminuir a quantidade de informação que era passada 

através dos rádios, mas também a de ―esconder‖ de alguma forma, o conteúdo da informação 

para que esta não pudesse ser lida pelo inimigo. Isto é possível, pois um algoritmo de 

compactação nada mais é do que um codificador e um decodificador que é aplicado a um 

conjunto de dados. 

A informação é o bem principal de toda organização, seja qual for a sua estrutura e 

seu segmento; é através dela que se dão todos os processos produtivos, pessoas realizam seus 

objetivos e compartilham seus conhecimentos gerando novas fontes de crescimento em todos 

os estágios do conhecimento (FONTES, 2012, p.1). 
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Ela é fator fundamental para a maioria dos processos de negócios das organizações, 

sendo assim o bem mais precioso da instituição e por isso pode ser alvo de ataques de outras 

organizações a fim de explorar suas vulnerabilidades e causar prejuízos. (CAMPOS, 2007). 

Segundo a NBR ISO/IEC 17799:2005, a informação é um ativo como qualquer outro 

e pode ―ser impressa ou escrita em papel, armazenada eletronicamente, transmitida pelo 

correio ou por meios eletrônicos, apresentada em filmes ou falada em conversas‖, sendo 

muito importante para os negócios de uma organização. A norma ainda afirma que ―seja qual 

for a forma apresentada ou o meio através do qual a informação é compartilhada ou 

armazenada, é recomendado que ela seja sempre protegida adequadamente‖ principalmente 

quanto aos ataques externos à Instituição. 

A informação quando bem assimilada pode produzir uma carga consistente de 

conhecimento, contribuindo assim no desenvolvimento dos indivíduos e na sociedade em 

geral. O importante é saber como organizar, controlar e distribuir esta informação para que ela 

possa servir realmente aos propósitos a que se destina. 

A produção da informação se desenvolveu juntamente com a revolução e 

crescimento da indústria e portanto absorveu suas principais características. Esta informação 

necessita ser organizada e armazenada obedecendo diversos critérios específicos para cada 

tipo de dado, devendo ser sintetizada através de diversas linguagens que tornem a informação 

mais simplificada de fácil armazenamento ocupando assim o mínimo de espaço. Ressalta-se 

ainda que a oferta e a demanda de informação não são equilibradas, quem produz a 

informação é que decide o que guardar ou distribuir e como ela será distribuída. 

Segundo Ferreira e Araujo (2006), ativos da informação podem ser compreendidos 

como o conjunto que envolve as pessoas, tecnologia e processos, sendo estes os processos  

responsáveis por alguma etapa do ciclo de vida da informação. Na concepção de Alves 

(2006), ativo é tudo que representa valor para o negócio da organização sejam eles humanos, 

tecnológicos ou físicos. 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 recomenda que a classificação seja feita para assegurar 

que a informação receba um nível adequado de proteção. Desta forma, convém que a 

informação seja classificada para indicar a necessidade, prioridade e o nível esperado de 

proteção quanto ao tratamento da informação. 

Campos (2007) relaciona a classificação dos ativos quanto ao grau de importância, 

sendo possível criar classificações do tipo ―muito importante‖, ―pouco importante‖, e 

similares. Mas se os ativos não forem convenientemente protegidos, poderão gerar problemas 

para a instituição resultantes de ameaças de diversos meios. 
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1.2  SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

No âmbito da Instituições de Ensino existem algumas particularidades que não se 

observa em uma empresa privada, principalmente relacionada às pessoas que compõe o seu 

quadro. 

Em Instituições de Ensino, além do funcionário, tem-se também o aluno que, 

frequentando as aulas, estará constantemente utilizando os serviços e acessando as 

informações que lhe são disponibilizadas pela Instituição, o bolsista, que é o aluno que estuda 

na Instituição, mas também trabalha em algum departamento da mesma. 

O objetivo da política de segurança da Instituição é garantir que os recursos 

computacionais sejam utilizados de maneira adequada e os usuários devem conhecer estas 

regras a fim de que possam utilizar os serviços disponibilizados de maneira segura, evitando 

expor as informações da Instituição de Ensino a pessoas mal-intencionadas. 

O crescimento da presença da tecnologia da informação no dia a dia das instituições 

e por conseguinte no Colégio Pedro II (CPII) fez com que surgisse a preocupação com a 

utilização de ferramentas e de métricas que permitissem o alinhamento dos serviços e dos 

produtos de TI adquiridos e fornecidos aos objetivos estratégicos da instituição, reduzindo 

desta forma os custos destes ativos, pois todo o trabalho executado estaria alinhado aos 

objetivos da Instituição evitando assim tarefas repetitivas e sem importância. 

Com o advento da Lei de Acesso à Informação, tornou-se imprescindível, a fim de 

assegurar as determinações da legislação, um controle mais rígido das informações que são 

prestadas tanto dentro da Instituição como ao público externo, visto que o acesso a elas 

tornou-se mais fácil a qualquer pessoa e, portanto, a proteção aos dados considerados 

importantes para o Colégio deve ser assegurada contra possíveis vulnerabilidades que possam 

ocorrer. 

Além disso, o gerenciamento de riscos é um processo contínuo, não somente para 

medidas de segurança, mas também para a execução de uma monitoração permanente a fim 

de identificar as áreas bem sucedidas e quais as que necessitam de revisões e ajustes. Nesta 

fase, é identificado o impacto que determinado risco pode causar a organização, identificando 

quais as vulnerabilidades são mais críticas com o intuito de priorizar o combate as ameaças 

nestas áreas, visto que a proteção total contra todas as ameaças existentes é praticamente 

impossível. Nesta etapa se define também medidas adicionais como o Plano de Continuidade 

de Negócios, que visam manter em funcionamento os serviços críticos de uma organização 

em situações de emergência até que as providências cabíveis sejam tomadas. 
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Desta forma tornou-se imprescidível a criação e implementação de uma Política de 

Segurança da Informação com o intuito de ditar normas e procedimentos a serem seguidos por 

todos os setores da Instituição a fim de promover a segurança dos dados que são 

disponibilizados a toda a comunidade acadêmica e administrativa do órgão. 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo aprofundado sobre segurança 

da informação, detalhando as medidas de segurança que compõe a política de segurança da 

informação, bem como o desenvolvimento de uma proposta modelo para implementação de 

política de segurança, nos moldes das instituições de ensino, utilizando como modelo e campo 

de implantação a estrutura de informática do Colégio Pedro II. 

Esta política de segurança, através de regras e procedimentos, visa trazer para o 

ambiente da Instituição a normatização a ser seguida, para a garantia da segurança das 

informações por ela arquivada. É importante que estas normas sejam divulgadas e entendidas 

todos os membros da instituição, sejam eles alunos, funcionários, alunos colaboradores ou 

estagiários, e que todos estejam conscientes da importância do seguimento desta política.  

 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

Este estudo visa propor um Modelo de Política de Segurança da Informação no 

Colégio Pedro II, evoluindo da fase do Gerenciamento de TI. Serão utilizadas as boas práticas 

das Normas NBR ISO 17799 como referência, bem como modelos encontrados na literatura e 

benchmarking com outras instituições de atividades similares e modelo de política de 

segurança do NIC BR Security Office. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

- Realizar pesquisa bibliográfica sobre Segurança da Informação; 

- Levantar a legislação pertinente/aplicável;  

- Levantar modelos e normas existentes em organizações similares para comparação; 

- Analisar os diversos tipos de informação existente por parte do público-alvo, 

formado pelos Pró-Reitores, Diretores e pela equipe da DTI; 

- Estudar a política de informação da Instituição; 

- Criar normas de proteção dos dados e gestão de riscos e organizá-las. 
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1.4  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

- Quais são as particularidades das Instituições de Ensino, que as diferenciam da 

empresa privada, no que tange ao acesso às informações? 

- Como a política de segurança deve ser construída a fim de atender aos múltiplos 

grupos e seus diferentes interesses? 

- Porque o crescimento da TI nas Instituições e também no Colégio Pedro II fez com 

que surgisse uma preocupação maior com a segurança da informação? 

- Porque a gestão de riscos não se resume somente a medidas de segurança? 

 

1.5  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo em questão vai se basear unicamente nas políticas de segurança da estrutura 

lógica de informática. Não serão analisadas as políticas de segurança física, visto que existem 

algumas diferenciações entre os modelos físico e lógico, que no momento não poderão ser 

atendidas e também porque teria que reunir as diversas Pró-Reitorias envolvidas na segurança 

física a fim de estudar uma melhor maneira de implementar um sistema que atenda a todos os 

setores da Instituição com suas diversas particularidades. 

A política a ser criada será aplicada no âmbito da Reitoria e demais campi do 

Colégio Pedro II. 

 

1.6  IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo visa obter além da percepção da Segurança da Informação hoje sendo 

implementada no Colégio, implantar as boas práticas baseadas nas Normas NBR ISO 17799 

(na literatura e na particularidade da Instituição), criando desta forma rotinas e processos de 

TI baseados na segurança da informação e alinhados ao negócio. 

Os resultados obtidos permitirão reduzir os custos dos ativos de TI, aumentar a 

confiança nas soluções oferecidas pela DTI, garantindo o alinhamento destas soluções com o 

negócio. 

O modelo de política proposto será uma compilação baseada em projetos aplicados 

no Tribunal de Contas da União, guias do Ministério do Planejamento, políticas de segurança 

de universidades brasileiras e de Portugal, Normas da ABNT e artigos e dissertações de vários 

autores sobre o assunto. 
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Os aspectos teóricos envolvidos abordarão a informação em seus diversos níveis, a 

segurança desta informação e os riscos a que estão sujeitos as instituições quando esta 

segurança não é respeitada. 

 

Do ponto de vista acadêmico, o estudo visa também formular um modelo de gestão 

de segurança da informação que poderá ser replicado para as demais Instituições de ensino 

públicas do país, servindo assim de base para aplicação das normas e demais procedimentos 

às instituições que assim o desejarem. 

 

 

1.7  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em capítulos, sendo que este primeiro capítulo 

―Introdução‖, contém um panorama geral sobre a informação e a segurança da informação 

através dos tempos e na atualidade, as questões de pesquisa, os objetivos do trabalho, a 

delimitação e a importância e justificativa do estudo. 

No segundo capítulo, que trata da Revisão da Literatura, será apresentado a 

fundamentação teórica que serve como base para o estudo, versando sobre a ciência da 

informação, suas origens e desenvolvimento através do tempo e os principais conceitos 

relacionados à segurança da informação bem como legislações, normas, procedimentos e 

gestão de riscos, que facilitam sua aplicabilidade e as medidas de segurança que podem ser 

implantadas. 

O terceiro capítulo, ―Metodologia‖ apresenta o método segundo o qual foi 

desenvolvida esta pesquisa bem como a proposta de estrutura da Política. 

No quarto capítulo apresenta-se um breve histórico do Colégio Pedro II, sua estrutura 

organizacional de informática e sua equipe de TI e a proposta de planejamento, definição e 

implementação da Política de Segurança, desenvolvida a partir de uma compilação de 

diversas políticas e que poderá servir de modelo para as demais instituições de ensino. Ao 

fim, uma análise crítica da Política proposta.  

No quinto capítulo, a conclusão do trabalho, contribuições e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO II

     

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1  A INFORMAÇÃO 

2.1.1  A Origem da Ciência da Informação 

 

Segundo Araújo (2014), qualquer tentativa de fazer um histórico sobre a Ciência da 

Informação necessita recuar no tempo onde a humanidade inicia os registros de seus 

conhecimentos, ou seja na origem da cultura humana. É com isso que surgem os primeiros 

documentos, como manuscritos, selos, mapas, esculturas, instituições destinadas a 

salvaguardá-los como os arquivos, bibliotecas e museus, e normas para organizar estes 

documentos.  

É importante salientar que no decorrer da história, o homem vem tentando descobrir 

formas de registrar, classificar, organizar e difundir a informação em todas as áreas do 

conhecimento; no entanto, havia a necessidade de uma área específica que tratasse mais 

especificamente os problemas relativos a informação. 

Na história sempre foi preciso uma ciência que organizasse o conhecimento 

adquirido e que se propusesse a organizá-lo e difundí-lo, principalmente a partir da explosão 

de informação ocorrida no século XX. 

No período do Renascimento, a importância da produção humana aumentou o 

interesse pela preservação dos registros humanos e assim surgem nessa época os primeiros 

manuais e tratados acerca dos arquivos, bibliotecas e museus. Com a transição para a idade 

moderna esse processo avança dando uma grande ênfase à sistematização das regras no 

tratamento desses acervos com o surgimento das disciplinas de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia que tratarão mais especificamente os acervos das instituições, 

e é a consolidação destas três áreas no século XIX que se construirá a ideia de uma Ciência da 

Informação (ARAÚJO, 2014). 

 

2.1.2  A Biblioteconomia e a Documentação 

 

Segundo Saracevic (1996, p. 43) ―problemas informacionais existem há longo tempo, 

sempre estiveram mais ou menos presentes, mas sua importância real ou percebida mudou e 

essa mudança foi responsável pelo surgimento da Ciência da Informação‖. 
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Um ponto importante para o surgimento da Ciência da Informação tem base em 

ciências antecessoras como: Biblioteconomia e Documentação. 

A Biblioteconomia é um marco da organização do conhecimento por ser considerada 

uma ciência milenar principalmente no tocante a organização e registro das informações de 

coleções existentes nas bibliotecas. As bibliotecas desde o início dos tempos apresentavam 

sistemas, mesmo que rudimentares, de organização, registro e classificação de seus acervos a 

fim de assegurar a memória da humanidade, mesmo que esse acesso estivesse restrito a 

segmentos específicos da sociedade. 

 

Lemos (2005) destaca que as bibliotecas e seus procedimentos organizacionais 

existiram desde o terceiro milênio a.C., em um templo na cidade babilônica de Nipur sendo 

colocadas tábuas de argila com escrita cuneiforme. O autor destaca também a biblioteca de 

Assurbanipal, rei da Assíria, que viveu de 668 a 627 a.C. localizada em seu palácio de Nínive 

e que contava com cerca de 25 mil tábuas atestando que a composição do acervo da biblioteca 

em questão foi feita através de transcrições e textos que Assurbanipal coletava 

sistematicamente em seu reino. Destacam-se ainda as bibliotecas egípcias (templo de Hórus 

em Edfu e a biblioteca de Alexandria fundada no século III a. C.). 

Na idade média as bibliotecas passaram a ser controladas pela igreja; assim, boa 

parte do acervo destas bibliotecas religiosas foram preservados passando para várias gerações 

um grande legado histórico-cultural da Antiguidade e assim contribuíram para a criação de 

bibliotecas universitárias europeias no século XVIII. O único inconveniente destas bibliotecas 

religiosas é que a igreja não tinha interesse em disseminar a informação com medo de que a 

sociedade questionasse os pressupostos religiosos, principalmente a partir da tradução e 

interpretação dos textos bíblicos (BURKE, 2002). 

 

A partir do século XV, com o advento da imprensa e a chegada do Renascimento, as 

bibliotecas passam a ter mais independência com relação ao registro, disseminação e acesso à 

informação. Porém, como afirma Burke (2002, p. 173) ―parece inevitável que nas atividades 

humanas todas as soluções de um problema mais cedo ou mais tarde acabem gerando outros 

problemas.‖ 

Deduz-se que o processo de difusão e acesso à informação começava a se ampliar 

dando maior visibilidade social à biblioteca mas a organização começa a perder espaço. 

 

 



23 

 

Ortega (2004, p. 3) confirma esta afirmação quando argumenta: 

 

 
[...] Esta entidade manteve-se inalterada até a Idade Moderna quando a produção dos 

livros tipográficos, entre outros motivos, levou a que as bibliotecas passassem a 

existir separadamente e a adquirir maior relevância enquanto elemento social. A 

tecnologia da impressão promoveu uma primeira modificação na atividade da 

organização e preservação de documentos, uma vez que, aos poucos, foi retirada da 

biblioteca a tarefa de reprodução de manuscritos realizada pelos copistas, que passou 

a ser feita em oficinas especializadas. Apesar do crescente destaque social vivido 

pela biblioteca a partir de então, pode-se dizer que o trabalhador da biblioteca 

perdeu certa responsabilidade, cumplicidade e envolvimento com os documentos, já 

que não realizava mais a reprodução dos mesmos e a compreensão e organização 

dos conteúdos que lhe é decorrente. 

 

 

A partir do século XVI a biblioteca ganha um novo status e passa a ter acesso 

público devido à grande quantidade de pessoas alfabetizadas na Europa, passando assim a ter 

autonomia social. 

Com a alfabetização dos indivíduos, surge a necessidade de técnicas de organização 

e disseminação da informação mais latente, ou seja, aquela que não se manifesta. Surgem os 

catálogos, as bibliografias e outros instrumentos de organização do conhecimento 

aprimorando assim as atividades documentais e de informação das bibliotecas com vistas a 

ampliação do acesso dos usuários à informação. 

O século XIX foi um marco no qual a Biblioteconomia aprimorou seus estudos 

técnicos e epistemológicos a fim de organizar o conhecimento sobre como tratar a 

informação. De acordo com Tálamo e Smit (2007), dois estudiosos se destacaram: Gabriel 

Naudé e Melvil Dewey. 

Naudé (2000), propunha um modelo de biblioteca pública que atuasse como 

instrumento de ação e preservação cultural, que agregasse a maior parte do conhecimento do 

mundo, e que fosse acessível a todos sem distinção de raça, credos ou intelectualidades. 

Como Naudé primava pelo acesso irrestrito à informação é válido afirmar que era a 

favor da liberdade de expressão e que o usuário deveria ter acesso a conteúdos diversos, assim 

como verificar diferentes versões sobre o mesmo assunto, visando a elaboração de 

pensamentos mais racionais e críticos (COELHO, 2004). 

Melvil Dewey foi um dos baluartes da Biblioteconomia mundial e sua contribuição 

para a Ciência da Informação foi marcante, principalmente quando criou, em 1876, o Sistema 

de Classificação Bibliográfica que leva o seu nome (Classificação Decimal de Dewey ou 

simplesmente CDD) e a Escola de Biblioteconomia em 1887 (CACALY et al., 1997). A CDD 

se constitui em um amplo sistema de classificação do conhecimento que utilizado 
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mundialmente até hoje em diversas bibliotecas do mundo. 

No final do século XIX há uma disciplina que caminhou paralelamente com a 

Biblioteconomia sendo de grande importância para o surgimento da Ciência da Informação: a 

Documentação, que até o final do século XIX eram disciplinas idênticas. 

Ortega (2004) admite que a Documentação esteve unida à Biblioteconomia desde o 

século XV até fins do século XIX, quando Otlet e La Fontaine desenvolveram a 

Documentação. 

A Documentação se preocupava com o acesso à informação, nos mais variados tipos 

de documentos e em diversos centros de informação (biblioteca, arquivo, museu), e a 

Biblioteconomia atuava em nível mais restrito, indicando as atividades de gestão e 

organização de acervos de bibliotecas. 

Otlet fundamenta as bases para se estabelecer a Ciência da Informação focalizando a 

informação como fenômeno social existente e tratado na Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia, mas gera uma confusão epistemológica quando afirma que ela é objeto somente 

de uma nova disciplina chamada Documentação, visão esta eminentemente política e 

corporativista por parte de Otlet e La Fontaine. 

 
Linha do 

Tempo 
Exemplo Função Social da Informação 

Característica 

Predominante 

 
Até o final 

do século 

XIX 

 
Gabriel Naudé (1600-1653) 

- Bibliotecário-erudito. Organiza 

bibliotecas da classe dominante e 

concebe a biblioteca pública 
- a diversidade de correntes de 

pensamento deve estar presente na 

biblioteca 

 

 
- a informação reforça o poder  

- a biblioteca como espaço 

privilegiado da erudição e da 

liberdade de expressão. 

 
A pessoa e seu poder. 

 

 
ACESSO ERUDIÇÃO 

MODERNIDADE 

 

Final do 
século 

XIX e 

início do 

século XX 

 
Melvil Dewey (1851-1931) 

Biblioteconomia moderna 
- serviços bibliotecários para 

usuários segmentados 

- busca pela praticidade 

- institucionalização da 
Biblioteconomia (ensino e 

associação e profissional) 
 

 
- a informação como meio para o 

desenvolvimento 
- a biblioteca como adjuvante da 

ciência moderna 

A pessoa e suas necessidades 

informacionais 
 

 

UTILITARISMO 
COLEÇÃO SERVIÇO 

RACIONALIDADE 

MODERNA 

 
 

 

Entre-

guerras 
1934 

 
Paul Otlet (1868-1944) 

Documentação 

- a organização da informação 
como constituição de uma rede 

- ênfase na informação em 

detrimento do documento 

 
 

 
- a informação como finalidade 

em si: a informação gera 

condições para provocar a paz 
A necessidade informacional da 

sociedade 

 
 

 

ACESSO E RECEPÇÃO 

ADAPTABILIDADE A 
NECESSIDADE 

CAMBIANTES 

MODERNIDADE E 

PÓS-MODERNIDADE 

 

 

Quadro 1 - Ideias de Gabriel Naudé, Melvil Dewey e Paul Otlet 
Fonte: Adaptado do texto de Tálamo e Smit (2007). 
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O quadro 1 resume as contribuições de Naudé, Dewey e Otlet no que diz respeito ao 

surgimento da Ciência da Informação. 

No Brasil, as faculdades e escolas de Biblioteconomia foram mudando sua 

designação para Ciência da Informação nas décadas de 1980 e 1990. Os cursos de 

Biblioteconomia, porém mantiveram sua denominação, mas os cursos de pós-graduação 

também tiveram seus nomes alterados para a denominação acima. 

É de grande importância a Biblioteconomia e a Documentação para o surgimento da 

Ciência da Informação, sendo que a Documentação foi um importante marco para alavancar o 

entendimento sobre a informação, como também promoveu novas ideias sobre a tecnologia a 

ser aplicada nos centros de informação e nos suportes documentais. 

Com relação a informação, cada país teve suas peculiaridades e amadurecimentos 

científicos diferentes mas a Ciência da Informação apresentava uma mentalidade comum. Em 

princípio, a ideia da Ciência da Informação não agradou a boa parte dos bibliotecários pois 

pensavam que ela viria para substituir a Biblioteconomia. Essa discussão acadêmica nos 

países em que a Ciência da Informação se introduziu mais rapidamente, durou até o final da 

década de 70 e início da década de 80. A discussão com a Biblioteconomia, a Arquivologia e 

a Museologia perdura até hoje e é fortemente ligada ao contexto político e corporativo. 

Assim, a Ciência da Informação não tem um registro oficial, sendo constituída por 

um conjunto de fatores, científicos ou não, que levaram ao seu surgimento. Portanto, vários 

fatores auxiliaram na sua origem como ciência pós-moderna. 

  

2.1.3  Os Primeiros Cientistas da Informação 

 

Segundo Araújo (2014), um fenômeno importante neste processo foi a atuação de 

vários cientistas da década de 1920 a 1940, na Inglaterra e Estados Unidos, que passaram a 

disponibilizar para seus colegas, informações em suas diversas áreas, sendo por isso 

chamados de science services. Estes cientistas passaram a elaborar índices, resumos e a 

promover canais de disseminação de maneira a facilitar o trabalho de seus colegas. 

No processo de institucionalização, a ideia de Ciência da Informação foi se firmando 

como uma ciência dedicada à informação no campo da ciência e tecnologia, bem como sua 

preocupação com essas ações uma vez que não era mais tão importante ter a posse dos 

documentos, mas sim a prioridade dada à sua circulação. 

Foram estudados também os diversos processos pelos quais os cientistas buscavam 

os dados de que necessitavam para suas pesquisas em: bibliotecas, arquivos e museus. Esses 
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estudos consolidaram a ideia de que a Ciência da Informação tinha o objetivo de estudar os 

caminhos percorridos pela informação. Essa proposta foi disseminada pela UNESCO nos 

anos de 1970, quando ela propôs a política de informação científica e tecnológica para os 

países em desenvolvimento. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) também adotou essa linha de pensamento em diversos documentos e 

pesquisas ao longo da década. 

 

2.1.4  O Conceito e as Tecnologias de Informação 

 

No entender de Araújo (2014), foi no início das décadas de 1920 e 1930 que se 

iniciou a utilização de microfilmes para a consulta e armazenamento de documentos. Seu uso 

foi conduzindo a várias possibilidades de dissociação entre o suporte físico da informação e 

seu conteúdo na medida em que um livro ou outro qualquer tipo de documento impresso 

poderia ser microfilmado e preservado para futuras consultas independentemente do 

documento original. Com o surgimento dos computadores esse pensamento se desenvolveu, 

pois um documento físico poderia ser transformado em dígitos e assim preservado, 

transmitido e reproduzido, adquirindo futuramente, maiores proporções com o advento das 

redes de computadores, aumentando assim as possibilidades de acesso, armazenamento e 

disseminação desses documentos. 

 

Segundo Bush (1987), importante cientista do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, que surgiu como um grande pesquisador neste campo, publicando em 1945 na 

revista The Atlantic Monthly um artigo denominado As We May Think sobre a explosão 

informacional, ou seja, o crescimento do número de documentos e a dificuldade de 

recuperação das informações, com uma possível solução na automatização dos processos de 

recuperação.  

Na década seguinte, Mooers propôs a criação de uma disciplina científica específica 

para desenvolver a recuperação da informação, citada por Bush, que resultaram nos primeiros 

experimentos científicos neste campo como os Cranfield Projects I e II que foram 

desenvolvidos em 1957 e 1963. Nos anos que se seguiram, esta proposta foi inserida dentro 

do projeto da Ciência da Informação, figurando como o núcleo dessa área conforme descreve 

Saracevic, em seu livro Introduction to Information Science de 1970. 
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2.1.5  A Consolidação da Área 

 

A consolidação da Ciência da Informação se deu na década de 1960, nos Estados 

Unidos, na União Soviética e na Inglaterra, e na década seguinte em vários outros países. Nos 

anos seguintes surgiram diversas áreas de pesquisa no campo da Informação, construindo-se 

assim uma identidade própria sobre as características da Ciência da Informação. 

A importância de se estudar o conhecimento que os membros das organizações 

detinham, mas que não existiam fisicamente, foi determinante para se distinguir entre o 

―conhecimento tácito‖, ou seja, aquele que se adquire ao longo da vida, que está na cabeça 

das pessoas, geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é 

subjetivo e inerente as habilidades de uma pessoa, como "know-how". A palavra tácito 

vem do latim tacitus que significa "não expresso por palavras", e o ―conhecimento 

explícito‖, que é aquele formal, claro, regrado, fácil de ser comunicado. Pode ser 

formalizado em textos, desenhos, diagramas, assim como guardado em bases de dados ou 

publicações. Já palavra explicito, vem do latim explicitus que significa "formal, explicado, 

declarado". Geralmente está registrado em artigos, revistas, livros e documentos, 

esclarecendo assim as diferenças entre documento e informação. 

O hipertexto e as interfaces digitais possibilitaram um grande avanço na percepção 

do caráter dos processos de representação (ARAÚJO, 2014). 

 

2.1.6  O Desafio Contemporâneo 

 

Além dos diferentes sujeitos que produzem e usam registros do conhecimento, 

também existem instituições que interferem ou dinamizam esses processos, mais 

especificamente os arquivos, as bibliotecas e os museus, que estão associados a Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia respectivamente. 

O tratamento e uso da informação pela sociedade têm se modificado nas últimas 

décadas como consequência do surgimento de novos modelos sociais, econômicos ou 

tecnológicos. A quantidade de informação disponível cresce vertiginosamente e surgem novos 

comportamentos e sentimentos decorrentes deste crescimento (RIBEIRO, 2008). 

Fox e Hendler (2011), anteciparam que estamos vivendo com uma nova abordagem 

chamada de “Big Data”, que surge em decorrência da geração e da necessidade que se tem de 

manipular um grande volume de dados com formatos variados. Hendler e Fox observam 

também que a gestão destes recursos possibilitaria a resolução de problemas que nem se sabe 
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que existem. No entanto, vale ressaltar que não se pode prescindir de ferramentas, pois a 

capacidade do ser humano de analisar dados e informações com múltiplas facetas é limitada. 

 Segundo Davenport (2014), são necessários algumas dessas ferramentas 

instrumentos para nos auxiliar a executar estas tarefas. A necessidade de vencer o desafio, 

reunindo e analisando fontes de diversas naturezas, deu origem a pesquisas que nos levaram 

ao tema “Big Data”, que partiram de três aspectos: 

 

1- A múltipla natureza dos dados – aspecto relacionado com as diferentes fontes 

disponíveis. 

 

2- O uso de processamento em nuvem – aspecto relacionado ao uso ilimitado de 

recursos computacionais e com processamento em larga escala, com a possibilidade de 

redução de custos (economia de escala – é o aspecto econômico-financeiro). 

 
3- Uso de tecnologias específicas, tais como processamento de rotinas em paralelo e 

ferramentas para otimização destas rotinas. 

 

A história da Ciência da Informação tem sido uma história da diversidade. Alguns 

veem nestes fatos sintomas de imaturidade e fragilidade, mas também pode ser visto como 

uma potência. A diversidade da Ciência da Informação cria um campo para a formulação de 

novos conceitos, compreensão de novos fenômenos e novos âmbitos de pesquisa, além de 

dialogar com diversas áreas. Esse é o resultado destes 45 anos de vida da Ciência da 

Informação, e  sua contribuição deixada para os próximos anos (ARAÚJO, 2014). 

 

2.2  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

2.2.1  Conceito 

 

A informação é um ativo importante para os negócios e como tal tem um grande 

valor para as organizações, necessitando, portanto, ser devidamente protegida. Para a maioria 

das empresas a informação é o maior bem, e protegê-la é uma atividade que requer 

procedimentos complexos. 

 

A informação pode existir de diversas  formas, ela pode ser impressa ou escrita em 

papel, armazenada eletronicamente, transmitida pelo correio ou através de meio 

eletrônico, mostrada em filmes ou falada em conversas. Seja qual for a forma 

apresentada ou o meio através do qual a informação é compartilhada ou armazenada, 

é recomendado que seja sempre protegida adequadamente (NBR ISO/IEC 17799, 

setembro 2001).  
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De acordo com a NBR ISO 17799, toda informação deve ser protegida da melhor 

maneira possível, independentemente da forma que se apresenta. A segurança da informação 

deve ser considerada um dos temas mais importantes dentro de uma organização. 

A Segurança da Informação é a direção em que se pretende chegar, mas a empresa 

deve saber que nunca chegará, de fato, ao destino. O que é possível fazer é administrar um 

nível aceitável de risco. A segurança é um processo, que pode ser aplicado à rede ou à 

empresa visando  melhorar a segurança dos sistemas (WADLOW, 2000, p.25). 

Segurança da informação, conforme Beal (2005), é o processo que visa proteger as 

informações de determinada organização contra as ameaças de ataques externos à sua 

integridade, disponibilidade e confidencialidade. Assim, pode-se definir segurança da 

informação como a área da tecnologia da informação que cuida da proteção das informações 

contra as ameaças à esses princípios afim de proporcionar a continuidade dos negócios e 

reduzir ao mínimo os riscos desses ataques. 

Quanto mais interconectada for a organização, mais complexo serão os sistemas por 

onde sua informação trafega, e portanto, maior será o nível de segurança a ser aplicado a fim 

de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações (ZOCHIO, 

2011).                                                            

 

2.2.2  Classificação da Informação 

 

Segundo a descrição do item 5.2 da NBR ISO 17799:2005, que trata da classificação 

da informação: 

 

O objetivo da Classificação da Informação é assegurar que os ativos da informação 

recebam um nível adequado de proteção. A informação deve ser classificada para 

indicar a importância, a prioridade e o nível de proteção. A informação possui vários 

níveis de sensibilidade e criticidade. Alguns itens podem necessitar um nível 

adicional de proteção ou tratamento especial. Um sistema de classificação da 

informação deve ser usado para definir um conjunto apropriado de níveis de 

proteção e determinar a necessidade de medidas especiais de tratamento. 

 

 

A classificação da informação é muito importante para as empresas, pois é através 

dela que se determina o nível de proteção adequado, de modo que as informações importantes 

tenham a devida segurança. 

A classificação mais comum na atualidade é aquela que se classifica a informação 

em quatro níveis: secreto, o confidencial, o restrito e o público (DIAS, 2000). 
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- Secreto 

Esse tipo de informação deve ser acessado somente por um número restrito de 

pessoas e o controle sobre sua utilização deve ser total; são as informações mais 

importantes de uma empresa e, portanto, devem ter sua integridade preservada.  

 

- Confidencial 

Essas informações são restritas ao ambiente da empresa. Seu acesso deve ser feito de 

acordo com sua necessidade, ou seja, os usuários só poderão acessá-las se estas 

informações forem fundamentais para o desempenho de suas funções na organização. 

 

- Restrito 

São as informações que não devem sair de dentro da Instituição; no entanto, se isso 

ocorrer, não terão consequências críticas, mas poderão denegrir a imagem da 

Instituição, ou causar prejuízos indesejáveis. 

 

- Público 

São informações que podem ser divulgadas para o público em geral, pois são livres 

para conhecimento de todos. 

 

2.2.3  Princípios da Segurança da Informação 

 

Dias (2000, p.42) diz que proteger as informações de uma empresa, significa a 

adoção de medidas a fim de evitar a efetivação de ameaças que podem afetar essas 

informações. A segurança da informação visa à proteção dos ativos de uma empresa ou/e 

pessoas, com base em quatro princípios básicos: autenticidade, integridade, confidencialidade 

e disponibilidade. 

  

- Autenticidade: está diretamente relacionada com a identificação de um usuário ou 

computador. A autenticação em um sistema deve assegurar a quem recebe a 

mensagem que ela é realmente procedente do emissor que está sendo informada em 

seu conteúdo (NBR ISO/IEC 27002:2005). Isso é assegurado a partir de um 

mecanismo de senhas ou certificação digital. A autenticidade é a principal medida de 

proteção de um serviço ou informação contra a invasão por intrusos. 

 

- Integridade: é a garantia da exatidão das informações e visa assegurar que pessoas 

não autorizadas tenham acesso e modifiquem, adicionem ou destruam essas 

informações (NBR ISO/IEC 27002:2005). Quando a informação consegue ser 
alterada por pessoas não autorizadas diz-se que ocorreu uma quebra de 

integridade.Assegurar a integridade é fazer com que apenas pessoas ou sistemas 

autorizados possam alterar a forma ou o conteúdo de uma informação, ou que 

alterações causadas por acidentes de tecnologia não ocorram tanto pelo local onde 

ela está armazenada quanto por onde ela transita. A segurança da informação tem o 

objetivo de impedir que tais eventos ocorram causando danos às pessoas e às 

organizações. 
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- Confidencialidade: é a garantia de que somente pessoas autorizadas tenham acesso 

a informação (NBR ISO/IEC 27002:2005). A quebra de confidencialidade pode 

acarretar muitos prejuízos para uma organização ou até mesmo para uma pessoa 

física, como o furto de senha de uma cartão de crédito. 

Este princípio garante que apenas a pessoa autorizada tenha acesso a informação, 

pois as informações trocadas entre as organizações e as pessoas nem sempre deverão 

ser do conhecimento de todos. 

Determinadas informações são destinadas a grupos específicos de pessoas ou a 

um único indivíduo; assim, estas informações deverão ser conhecidas apenas pelos 

grupos de pessoas determinados pelo emissor da informação, desse modo o grau de 

confidencialidade deverá ser respeitado a fim de que as pessoas não-autorizadas não 

tenham acesso a ela. A perda de confidencialidade significa perda de segredo sobre o 

conteúdo da informação, que neste caso deveria ser guardada com segurança e longe 

das pessoas não-autorizadas. 

A confidencialidade da informação é diretamente proporcional ao grau de 

importância que ela tem para a organização, pois quanto maior for este grau, maior 

será também o nível de segurança a ser aplicado. Os graus de sigilo são: secreto, 

confidencial, restrito e público já descritos no item classificação da informação. 

 

- Disponibilidade: é a garantia de que as pessoas autorizadas possam acessar a 

informação sempre que necessário (NBR ISO/IEC 27002:2005). Se a informação 

estiver indisponível devido a ataques e invasões, diz-se que ocorreu um incidente de 

segurança por quebra de disponibilidade.  

Assim toda a estrutura da organização deve estar funcionando corretamente a 

fim de permitir que as informações armazenadas possam ser utilizadas pelos usuários 

quando necessário. A disponibilidade da informação deve ser considerada com base 

em seu valor para a instituição e no impacto que sua falta de disponibilidade pode 

causar. 

Um sistema de segurança deve fazer com que a informação esteja disponível 

no momento em que ela é solicitada, este é o princípio da disponibilidade. 

Toda a estrutura física e tecnológica que permita o acesso, o trâmite e a guarda 

de uma informação deve estar disponível no momento adequado. 

 

2.2.4  Mecanismos de Segurança 

2.2.4.1  Criptografia 

 

A criptografia é a transformação da informação em uma forma aparentemente 

ilegível, a fim de garantir a sua privacidade, ocultando a informação de pessoas não 

autorizadas. Para alcançar o sigilo das informações deve-se contar, sempre que possível, com 

a criptografia, a fim de codificar as mensagens para que somente o usuário a quem se 

destinam possa lê-la de maneira clara e legível (PEREIRA, 2007). 

Nela cada letra ou grupo de letras da mensagem é substituído por outra na mensagem 

cifrada, para que o texto cifrado não seja compreendido por qualquer pessoa. A decifragem é 
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realizada fazendo-se a substituição inversa, restaurando assim, os caracteres originais 

conforme demonstra a figura 1 (TANEMBAUM, 1997). 

 

 

 
Figura 1 - Exemplo de criptografia simétrica 

Fonte: Brocardo et al (2006) 

 

 

Para que a criptografia se realize, o ciframento e o deciframento se utilizam de um 

algoritmo chamado ―chave criptográfica‖, de modo que a decifragem somente será possível se 

o receptor da mensagem conheça a chave apropriada para poder decifrar a mensagem, mesmo 

que ele conheça o algoritmo utilizado (SARAIVA, 2012). 

 

2.2.4.2  Assinatura Digital 

 

É o método utilizado para que o registro de fatos ocorridos na web possa ter a mesma 

confiabilidade de um documento formal, pois a principal preocupação de todos que negociam 

através da internet é a segurança. A legitimidade dos documentos está intimamente ligada à 

sua originalidade e à certeza de que ele não foi alterado ao chegar no destinatário. 

Propriedades da assinatura digital: 

- Um usuário não pode falsificar a assinatura de outro usuário; 

 

- As assinaturas digitais devem ser únicas para cada usuário; 



33 

 

- O emissor da mensagem não pode anular a assinatura de uma mensagem, e ele não 

poderá negar o envio de uma mensagem com sua assinatura; 

 

- Um usuário não pode ser capaz de retirar a assinatura de uma mensagem e colocar 

em outra; 

 

Exemplo: Ana precisa mandar uma mensagem assinada para Carlinhos. Ela tem uma 

chave privada de assinatura e uma chave pública de verificação. Qualquer um (incluindo 

Carlinhos) pode utilizar a chave pública de Ana para verificar a assinatura ao receber 

mensagens enviadas por ela. Apenas Ana pode assinar corretamente (com sua chave privada) 

as mensagens. 

 

2.2.4.3  Firewall 

 

O firewall é um sistema idealizado para controlar o acesso entre duas redes com as 

seguintes propriedades: 

 

- Todo tráfego de uma rede deve passar pelo firewall. 

 

- Apenas tráfego autorizado, definido por uma política de segurança terá permissão 

de passar pelo firewall. 

 

- O firewall deve ser imune a invasões. 

 

Um firewall pode se comportar como um roteador, filtrando pacotes oriundos da 

internet, baseados na informação contida em cada datagrama pelo meio da análise de 

informações como endereço de origem, endereço de destino e protocolo usado para a 

comunicação. Em algumas situações, ele pode se comportar como um servidor proxy 

impedindo o acesso direto à internet. Ele filtra acessos não autorizados aplicando restrições de 

tráfego. Firewalls agem como um portal de segurança (TREVENZOLI, 2006). 

 

2.2.4.4  Anti-Vírus 

 

São ferramentas utilizadas para proteção dos computadores contra a ação de vírus, e 

devem ser atualizados sempre para que sua eficácia seja totalmente aproveitada. 
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2.2.4.5  Backup 

 

Vários tipos de ameaças podem atacar os sistemas de informação, eliminando 

arquivos importantes que fazem com que estes sistemas deixem de funcionar. Para se proteger 

deste tipo de ameaças utilizam-se os backups, que são cópias destes arquivos, armazenadas 

em locais separados e seguros. Dependendo do tipo de informação e de sua importância estes 

backups deverão ser realizados diariamente a fim de evitar falhas nos sistemas. 

Atualmente estes backups podem ser feitos nas nuvens, o que facilita enormemente o 

serviço, visto que não há necessidade de mídias físicas para o armazenamento. A maioria das 

empresas que oferecem este tipo de serviço disponibilizam pacotes gratuitos com espaço de 

armazenamento limitado e serviço, e contam também com períodos de teste (ARAÚJO, 

2012). 

 

2.2.4.6  Senhas 

 

São mecanismos lógicos utilizados para impedir o acesso de pessoas não autorizadas 

aos sistemas de uma organização, sendo que sua construção deve seguir alguns parâmetros 

importantes: 

- Elas devem ter no mínimo oito caracteres, compostos por números, letras e 

símbolos, a fim de se obter uma maior segurança. 

 

- Nunca se deve utilizar senha com seu nome, sobrenome, números de documentos, 

placas de carro, telefones ou datas que possam ser relacionadas com a pessoa em 

questão. 

 

- Deve-se utilizar uma senha diferente para cada serviço, evitando assim, no caso de 

uma senha ser descoberta, que se obtenha acesso a todos os seus serviços. 

 

- A senha deve ser alterada frequentemente. 

  

A fim de proteger adequadamente os seus ativos de informações, as organizações 

devem ter uma visão geral do que deve ser protegido, para poder selecionar melhor os 

métodos de segurança mais adequados (BEAL, 2005). 

A norma ISO 27001 estabelece diretrizes e princípios gerais para implementação da 

gestão de segurança da informação em uma instituição. Com uma dependência maior da 

informática, as empresas ficam mais vulneráveis a invasões e ataques criminosos com a 

utilização de computadores. (CARUSO e STEFFEN, 1999). 
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Para que o processo de segurança da informação possa ser implementado e mantido 

por uma Instituição é necessário que ela tenha uma política de segurança, onde estão descritas 

as diretrizes e normas a serem seguidas pela Instituição a fim de que seus dados possam ser 

devidamente protegidos de ameaças externas (FONTES, 2012). 

Antes de pensar em Gestão da Segurança da Informação em uma organização, é 

preciso ter em mente as respostas, o que proteger, contra o quê, qual o grau de proteção 

desejado, quanto se deseja gastar e que expectativas deseja alcançar. Com estas respostas, 

pode-se prosseguir o processo de estabelecimento da Segurança da Informação e de sua 

gestão na Instituição. 

Assim a segurança da informação é um tema importante em todas as organizações 

pois a utilização da informação tem sido amplamente difundida e com uma crescente 

frequência. Diante disso necessita-se de sistemas de proteção que possam dar esta 

disponibilidade de informações com a maior segurança possível (SÊMOLA, 2003, p.39-41). 

―Entretanto, muitas vezes é difícil obter o apoio da própria alta administração da 

organização para realizar os investimentos necessários em segurança da informação. Os 

custos elevados das soluções contribuem para esse cenário, mas o desconhecimento da 

importância do tema é, provavelmente, ainda o maior problema‖ (CAMPOS, 2007, p.29).  

Os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, estabeleceram um marco 

nas organizações mundiais, que passaram a se preocupar de maneira menos amadora com a 

segurança das informações. 

Conforme Caruso e Steffen (1999), a necessidade de segurança é um fato que vem 

transcendendo o limite da produtividade e da funcionalidade. Enquanto a velocidade e a 

eficiência em todos os processos de negócios significam uma vantagem competitiva, a falta de 

segurança nos meios que habilitam a velocidade e a eficiência pode resultar em grandes 

prejuízos e falta de novas oportunidades de negócios. O conceito segurança significa, no 

dicionário Houaiss, ―um conjunto de processos, de dispositivos, de medidas de preocupação 

que asseguram o sucesso de um empreendimento, do funcionamento preciso de um objeto, do 

cumprimento de algum plano etc.‖. 

No mundo informatizado, segurança significa, segundo a norma NBR ISO/ IEC 

27002, ―proteção‖ da informação contra vários tipos de ameaças, para garantir a continuidade 

do negócio, minimizar o risco, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades 

para a Instituição. 

Atualmente a informação passou a ter grande importância para qualquer setor do 

Estado brasileiro. A gestão governamental utiliza-se de grande quantidade de informações a 
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fim de prestar um serviço eficiente e de qualidade para o cidadão e também para tomada de 

decisões estratégicas. São muitos os desafios ligados a segurança da informação, objetivando 

a promoção cada vez maior de uma cultura de segurança da informação. Assim, os órgãos 

ligados a gestão de segurança da informação são os principais setores da Governança 

Institucional de cada organização e deverão estar sempre vinculados à alta administração de 

uma empresa, seja ela privada ou pública (SISP, 2015). 

A política de segurança é, provavelmente, o documento mais importante em um 

sistema de gerenciamento de segurança da informação. O objetivo é criar normas e práticas, 

bem como procedimentos de segurança para a organização. Portanto deve ser simples, 

objetiva e de fácil compreensão e aplicação. 

 

2.3  GESTÃO DE RISCOS 

2.3.1  Conceito 

 

Em Segurança, os riscos são condições que criam ou aumentam a possibilidade de 

danos ou perdas de determinadas informações (DANTAS, 2001). Para evitar que isto ocorra, 

levando a empresa a prejuízos, as vezes irrecuperáveis, são elaborados métodos de gestão de 

riscos, onde eles são identificados e classificados quanto ao grau de importância e assim 

especificadas várias medidas de segurança que visam eliminar ou pelo menos minimizar os 

prejuízos que possam ocorrer. A norma NBR ISO 27002 (2005) estipula uma métrica onde o 

risco é classificado pela seguinte fórmula: 

 

RISCO = (Ameaça) x (Vulnerabilidade) x (Valor do Risco) 

 

A NBR ISO/IEC 27002: 2005 define a vulnerabilidade como uma fragilidade de um 

ativo ou grupo de ativos, que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Segundo Campos 

(2007), vulnerabilidade são as fraquezas presentes nos ativos, que podem ser exploradas, seja 

ela intencionalmente ou não, resultando assim na quebra de um ou mais princípios da 

segurança da informação como já visto no item 2.2.4.1.          

Conforme Laureano (2005) afirma, ―é cada vez mais importante para uma 

organização, mesmo em sua fase inicial, formalizar um documento com a sua análise de risco, 

o que provê a alta administração com um indicador sobre o futuro da própria empresa, em que 

serão relacionados os ativos que serão protegidos com investimentos adequados ao seu valor e 

ao seu risco‖. 
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2.3.2  Vulnerabilidades 

 

Na definição abaixo, Moreira afirma que a vulnerabilidade é o ponto de falha ou 

deficiência na segurança que poderá ser explorado por uma pessoa mal-intencionada 

ocasionando um incidente de segurança. 

 

A vulnerabilidade é o ponto onde qualquer sistema é suscetível a um ataque, ou seja, 

é uma condição encontrada em determinados recursos, processos, configurações, etc. 

Condição causada muitas vezes pela ausência ou ineficiência das medidas de 

proteção utilizadas de salvaguardar os bens da empresa (Moreira, 2001, p.22). 

 

 

As vulnerabilidades não provocam incidentes de segurança, conforme mostra a 

figura 2, são apenas pontos fracos que possibilitam às ameaças externas explorá-los de forma 

intencional ou não, causando um incidente de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Relação entre vulnerabilidade e incidente de segurança 

Fonte: Moreira, 2001 
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Segundo Oliveira (2004), os tipos de vulnerabilidades são: 

 

- Físicas: Instalações prediais fora do padrão; riscos de explosões ou incêndios; 

controle de acesso precário às instalações; 

 

- Naturais: Computadores que guardam as informações importantes são susceptíveis 

à desastres naturais, acúmulo de poeira que pode causar falhas nos sistemas. 

 

- Software: Possíveis erros na configuração ou na instalação podem acarretar acessos 

indevidos. 

 

- Humanas: As ações humanas também podem acarretar certas vulnerabilidades, 

como a falta de treinamento em segurança que faz com que muitos funcionários 

sejam alvos em potencial de um ataque de engenharia social. Outros exemplos 

também podem ser observados, como sabotagens, vandalismo e roubo.  

 

2.3.3  Ameaça 

 

Segundo Oliveira (2004), ameaça é quem ou o que pode atacar um componente, 

usando uma ferramenta ou recurso. Qualquer evento que cause dano a uma rede ou sistema 

pode ser considerado uma ameaça, que age explorando uma vulnerabilidade existente. Os 

tipos de ameaça são: 

 

- Naturais: São ameaças provenientes dos fenômenos da natureza como enchentes e 

terremotos. 

 

- Voluntárias: São causadas por seres humanos como hackers e disseminadores de 

vírus. 

 

- Involuntárias: São causadas, quase na totalidade das vezes, por desconhecimento. 

Podem ser causadas por erros. 

 

2.3.4  Ataque 

 

É uma tentativa de danificar os ativos valiosos de uma organização, explorando suas 

vulnerabilidades. Este dano pode ser roubo de informações, destruição, espionagem e 

adulteração, entre outros (SILVA, 2006). 
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2.3.5  A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 

 

Esta norma apresenta as diretrizes para o gerenciamento dos riscos de segurança da 

informação. Ela descreve os procedimentos e atividades necessárias para a gestão de riscos. 

As práticas nela apresentadas seguem os conceitos e modelos especificados na norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27001. 

 

Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 que substituiu a ABNT NBR 

ISSO/IEC 27005:2008, o processo de gestão dos riscos é um processo contínuo e iterativo e 

suas atividades e fases são apresentadas nas cláusulas 7 a 12 da norma, compreendendo as 

seguintes: 

 

a) Definição do contexto - Fase de preparação para implementação da gestão de 

riscos, que envolve principalmente a definição de três aspectos: critérios básicos para 

Gestão de Riscos de Segurança da Informação (GRSI), escopo e limites do Sistema 

de Gestão de Segurança da Informação; e organização que vai operar a GRSI; 

 

b) Análise e Avaliação do Risco - A Apreciação do Risco é a fase mais intensa do 

processo de GRSI no que concerne à coleta e tratamento de informações. Envolve a 

Análise do Risco e a Avaliação do Risco. A Análise do Risco compreende a 

Identificação do Risco e a Estimativa do Risco. A Identificação do Risco é o 

processo de encontrar, listar e caracterizar os elementos ou fatores dos riscos. 

Durante a identificação, várias análises são efetuadas, e pode ser empregado um 

amplo arcabouço de técnicas. A Estimativa do Risco determina a magnitude ou nível 

de cada risco individual, e pode empregar métodos qualitativos e (ou) quantitativos. 

Atribui níveis para as probabilidades e consequências de cada risco. A Avaliação do 

Risco compreende a priorização de cada risco dentro do conjunto dos riscos estima-

dos, conforme os critérios de avaliação e os objetivos de segurança relevantes para a 

organização; 

 

c) Tratamento do Risco – De acordo com os resultados observados na fase de 

apreciação do risco serão definidos os controles a serem aplicados para o tratamento 

do risco conforme especifica a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2011; 

 

d) Aceitação do Risco – esta fase compreende o registro formal da decisão pelo 

aceite dos riscos pela organização, ou seja, ou riscos que não serão tratados ou 

tratados parcialmente devidamente justificados, são os chamados riscos residuais; 

 

e) Comunicação do Risco - conjunto de atividades continuamente executadas e que 

envolve a troca de informações sobre riscos entre os tomadores de decisão e todos os 

envolvidos na organização; 

 

f) Monitoramento e revisão do risco - conjunto de atividades continuamente exe-

cutadas e que envolve o monitoramento dos diversos fatores de caracterização do 
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risco, a fim de identificar quaisquer mudanças no contexto da organização, atualizar 

o panorama de riscos da organização e aprimorar o processo de gestão de riscos da 

organização. 

 

 

 

Figura 3 - Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação 

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 

 

 

A norma NBR ISO/IEC 27001:2013 especifica que todos os procedimentos a serem 

implementados no escopo, limites e contexto da gestão de Segurança da Informação devem 

sempre ter como base o risco. 

Uma característica geral da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 é que todas as 

suas fases e atividades são organizadas na forma de processos, que contém entradas, ações, 

guias para implementação e saídas bem caracterizadas, mas de forma genérica, a figura 3 

ilustra as diversas atividades e fases da gestão de riscos descritas acima. 

―É cada vez mais importante para uma organização, mesmo em sua fase inicial, 

formalizar um documento com a sua análise de risco, o que provê alta administração um 

indicador sobre o futuro da própria empresa, em que serão relacionados os ativos que serão 

protegidos com investimentos adequados ao seu valor ao seu risco‖ (LAUREANO, 2005). 
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2.4  GOVERNANÇA 

 

A busca por melhores resultados no cenário atual tem levado as organizações à busca 

de técnicas modernas que visem uma melhoria no planejamento, organização, objetivos e 

metas das instituições. Diante deste desafio muitas empresas têm aderido à Governança 

Corporativa, que incorpora a Governança de TI e o Gerenciamento de TI (FERRARI, 2014). 

 

2.4.1  Governança Corporativa 

 

O crescimento das organizações, da concorrência entre elas e das partes interessadas 

fez com que se impusesse a necessidade do uso de uma política de governança. De acordo 

com o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa tem 

a finalidade de aumentar o valor da sociedade, buscando contribuir para a sua perenidade, 

garantindo, assim maior transparência nas negociações para que seus atuais acionistas e 

futuros investidores se sintam seguros e consigam acompanhar o andamento dos 

investimentos (SILVA, 2006, p.36). 

Segundo Silva (2006, p.35) a governança corporativa no Brasil ainda é  em sua maior 

parte de caráter familiar e portanto, mantendo uma gestão não profissional, mas a busca por 

melhores práticas de governança tem avançado muito nos últimos 10 anos. Desse modo, 

entende-se como governança corporativa o conjunto de processos, políticas e leis que 

normatizam a maneira como uma organização é controlada. 

No setor público, as instituições classificam-se em governamentais e não 

governamentais. Slommski (2005, p.35) afirma que ―são entidades governamentais todas as 

entidades do quadro da administração direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito 

Federal e dos Municípios, as autarquias e as fundações mantidas pelo poder público‖. 

A governança corporativa na gestão pública não governamental, segundo Slomski 

(2005, p. 129), 

[...] diferem apenas quanto à figura do acionista/cotista para o doador de recursos. E 

desta maneira, as boas práticas de governança corporativa, nestas entidades, têm a 

finalidade de aumentar o valor da sociedade em termos de reconhecimento dos 

trabalhos prestados, bem como pelo resultado econômico produzido, facilitar seu 

acesso ao capital para a manutenção via doações, subvenções, etc. E, assim, 

contribuir para sua perenidade, para o atendimento de necessidades das gerações 

futuras. 

 

 

As organizações não governamentais são aquelas criadas pela sociedade civil e 

podem ser Organizações Sociais, Organizações Não Governamentais, Entidades Sem Fins 
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Lucrativos, Associações, etc.., que podem ter ou não benefícios fiscais e/ou previdenciários 

(SLOMSKI, 2005, p. 36). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Relacionamento entre Governança Corporativa, Governança de TI e Gerenciamento de TI 

Fonte: Ferrari, 2014 

 

A figura 4 mostra o inter-relacionamento entre a Governança Corporativa e a 

Governança de TI, nota-se que a Governança de TI é um subconjunto da Governança 

Corporativa, e abrange também o Gerenciamento de TI, que nada mais é do que uma projeção 

das decisões advindas da Governança de TI (FERRARI, 2014). 

 

2.4.2  Governança de TI 

 

A Governança de TI visa o controle e gerenciamento eficiente dos investimentos 

aplicados às organizações a fim de alinhar as estratégias com as diretrizes corporativas da 

Instituição. Assim a Governança de TI é estruturada como processos e relacionamentos 

objetivando resolver os problemas do setor com um gerenciamento eficiente. 

De acordo com o Instituto de Governança de Tecnologia da Informação (ITGI), a 

governança de TI é ―a capacidade da organização em controlar o planejamento e a 

implementação da estratégia de TIC, e dar direção de novos rumos e investimentos a fim de 

atingir vantagem competitiva para a companhia‖. 
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2.4.3  Gerenciamento de TI 

 

 O Gerenciamento de TI é um conjunto formado por pessoas, processos e 

ferramentas que cooperam para assegurar a qualidade dos serviços, com suporte a níveis de 

serviços acordados previamente com o cliente. Agrupando as atividades em processos se torna 

mais fácil o seu controle, possibilitando a criação de métricas para acompanhamento de 

performance. Os processos devem ser bem definidos para buscar a eficiência e eficácia. 

Lembre-se: processos que não são possíveis de monitorar através de indicadores não são 

viáveis. De nada vale se você não puder medir o processo, ou seja, não há controle sobre ele. 

Para Peterson (2004, p.16) há diferença entre os conceitos de governança e 

gerenciamento de TI. A governança se ocupa da importância da informação e dos negócios e 

o gerenciamento prioriza a tecnologia da informação, assim o gerenciamento é um agente no 

processo da governança de TI. 

   

 

 

Figura 5 – Focos da Governança de TI 

Fonte: IT Governance Institute, 2007 

 

 

Na figura 5 são apresentados os cinco focos principais da Governança de TI, segundo 

o IT Governance Institute (2007, p.17): Alinhamento Estratégico, Percepção de Valor, 

Acompanhamento de Performance, Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Recursos. 
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Segundo o IT Governance Institute (2007, p.17), estes focos possuem as seguintes 

especificações:  

 

Alinhamento Estratégico – assegura o alinhamento dos planos da TI com os de 

negócio e alinha a operação e as entregas da TI com as operações da organização. 

 

Percepção de Valor – garante que os benefícios previstos pela TI estão realmente 

sendo gerados, dentre eles a otimização de custos e outros valores intrínsecos que a 

TI pode proporcionar. 

 

Gestão de Riscos – permite que a organização reconheça todos os riscos (e 

oportunidades) derivados da TI para o negócio e que decida e tenha planos para 

mitigá-los na medida em que julgue necessário. 

Gestão de Recursos – assegura a gestão dos recursos mais importantes para TI: 

recursos humanos e recursos tecnológicos (informações, infraestrutura, aplicações) e 

promove a valorização do conhecimento e da infraestrutura. 

 

Mensuração de Desempenho – acompanha e monitora a aprovação da estratégia, 

consumação de projetos, uso dos recursos e entrega dos serviços quanto a sua 

contribuição para as estratégias e objetivos do negócio, utilizando-se não apenas de 

critérios financeiros. 

 

Peterson (2004, p.44) também afirma que ―o gerenciamento de TI tem como ponto 

principal a eficiência do fornecimento de produtos e serviços de TI, além do gerenciamento 

das operações atuais, enquanto a governança de TI fornece suporte para o bom desempenho 

de atividades. 

A escolha do modelo de governança de TI a ser utilizado por uma organização vai 

depender de vários fatores internos e externos que nela ocorrem. Por isso, determinados 

modelos de governança de TI podem funcionar para uma empresa e não para outra, mesmo 

que elas atuem no mesmo ramo. 

Segundo Veras (2014, p.19), dentre as melhores práticas que tratam de temas 

relacionados na Governança de TI, destacam-se como principais: 

 

– COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): é um 

framework dirigido para a governança e gestão de tecnologia da informação. Possui 

recursos que são aplicados como um modelo de referência para a gestão da TI. 

 

– CMMI (Capability Maturity Model Integration): modelo Integrado de Maturidade 

e de Capacidade para melhoria de processo de software, destinado ao 

desenvolvimento de produtos e serviços, e composto pelas melhores práticas 

associadas a atividades de desenvolvimento e de manutenção que cobrem o ciclo de 

vida do produto desde a concepção até a entrega e manutenção. 
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– ITIL (Information Technology Infrastructured Library): é uma biblioteca que 

compila as melhores práticas usadas para o gerenciamento de serviços de Tecnologia 

da Informação. 

 

– Norma ABNT NBR/ISO 27001:2005: é um código de boas práticas para a gestão 

da segurança da informação. 
 

  

As definições citadas acima diferenciam-se em alguns aspectos devido terem sido 

escritas em épocas diversas, mas pode-se perceber que em todas elas as definições de 

governança de TI abordam a forma de autoridade como são tomadas as decisões de TI e como 

os recursos de TI são gerenciados, buscando sempre um alinhamento dos investimentos 

realizados em TI com as estratégias das Instituições (FERRARI, 2014). 

 

2.5  NORMAS E LEGISLAÇÃO 

 

A Segurança da Informação é um assunto que a cada dia adquire importância 

primordial para a gestão das organizações, mas que ainda não possui legislação suficiente 

para ser tratado em toda sua complexidade. A seguir, listam-se as principais regulamentações 

sobre Segurança da Informação e políticas nacionais e internacionais que possuem maior 

relevância para esta pesquisa. As normas são referenciadas pela ABNT: 

 

- Lei nº 9.609/1998 – Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de 

programas de computador e sua comercialização no país. 

 

- Lei nº 9.983/2000 – Altera o Código Penal, prevê penas específicas para crimes de 

inserção, alteração, exclusão e divulgação indevidas de dados nos sistemas 

informatizados ou bancos de dados da Administração Pública. 

 

- Decreto nº. 3.505/2000 - Estabelece diretrizes gerais para definição da Política de 

Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

 

- Decreto nº. 4.553/2002 - Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, 

documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, 

no âmbito da Administração Pública Federal. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 que a partir de 2007 passou a ser 

numerada com NBR ISO/IEC 27002:2013 – Esta Norma fornece diretrizes para 

práticas de gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação 

para as organizações, incluindo a seleção, a implementação e o gerenciamento de 

controles, levando em consideração os ambientes de risco da segurança da 

informação da organização. 
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- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – Esta Norma especifica os requisitos 

para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de 

gestão da segurança da informação dentro do contexto da organização. Esta Norma 

também inclui requisitos para a avaliação e tratamento de riscos de segurança da 

informação voltados para as necessidades da organização. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 - Esta Norma fornece diretrizes para 

práticas de gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação 

para as organizações, incluindo a seleção, a implementação e o gerenciamento de 

controles, levando em consideração os ambientes de risco da segurança da 

informação da organização. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27003:2011 - Esta Norma foca os aspectos críticos 

necessários para a implantação e projeto bem sucedidos de um Sistema de Gestão da 

Segurança da Informação (SGSI), de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 

27001:2005. A norma descreve o processo de especificação e projeto do SGSI desde 

a concepção até a elaboração dos planos de implantação. Ela descreve o processo de 

obter a aprovação da direção para implementar o SGSI. 

 
EVOLUÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

ANOS NORMAS 

1965 
W.H. Hare – Security Controls for Computer Systems 

(Trabalho incial sobre segurança de computadores) 

1978 
DoD 5200.28-STD (Orange Book - EUA) 

(Regras para Avaliação da Segurança em Soluções Disponibilizadas) 

1983 Conclusão do Orange Book – Documento CSC-STD-001-83 

1995 Primeira versão da BS 7799-1 

1998 Primeira versão da BS 7799-2 

1999 Revisão da BS 7799-1 

2000 Primeira versão da ISO/IEC 17799 

2001 Primeira versão no Brasil da NBR ISO/IEC 17799 

2002 Revisão da BS 7799-2 

2005 
Segunda versão da NBR ISO/IEC 17799:2005 (Agosto) 

Publicada a ISO 27001 (Outubro) 

2006 Publicada no Brasil a NBR ISO/IEC 27001 

2007 
Alterado o nome da Norma NBR ISO/IEC 17799 para 

NBR ISO/IEC 27002 

2009 Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 27004 

2011 
Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 27003 

Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 27005 

2012 Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 27007 

2013 Revisão da NBR ISO/IEC 27002 

2013 

Revisão da NBR ISO/IEC 27001 

Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 16167 

Publicada a ABNT NBR ISSO/IEC 22301 
 

Quadro 2 – Evolução das Normas de Segurança da Informação 

Fonte: Silva, 2015 
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- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27004:2009 - Esta Norma fornece diretrizes para o 

desenvolvimento e uso de métricas e medições a fim de avaliar a eficácia de um 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) implementado e dos 

controles ou grupos de controles, conforme especificado na ABNT NBR ISO/IEC 

27001. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 - Esta Norma fornece diretrizes para o 

processo de gestão de riscos de segurança da informação. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 22301:2013 - Esta Norma de gestão da continuidade 

de negócios especifica os requisitos para planejar, estabelecer, implementar, operar, 

monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar continuamente um sistema de 

gestão documentado para se proteger, reduzir a possibilidade de ocorrência, preparar-

se, responder a e recuperar-se de incidentes de interrupção quando estes ocorrerem. 

 

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 16167:2013 - Esta Norma estabelece as diretrizes 

básicas para classificação, rotulação e tratamento das informações de acordo com sua 

sensibilidade e criticidade para a Organização, visando o estabelecimento de níveis 

adequados de proteção. 

 

- Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 - Esta Norma fornece princípios e diretrizes 

genéricas para a gestão de riscos. 

 

- Políticas de Segurança de vários órgãos da Administração Pública Federal, como 

TCU, Institutos Federais, Universidades Públicas e Política de Segurança Atual da 

Instituição. 

 

Dentre a legislação citada destacamos como principais para a confecção da Política 

de Segurança da Informação os Decretos nº 3.505/2000 e nº 4.553/2002 e a Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27002:2013. 

 

2.6  POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 

A política de segurança é a base de tudo que esteja relacionado a proteção da 

informação nas Instituições, e sua elaboração é essencial para a Segurança da Informação em 

todas as áreas de uma Instituição, pois é ela que define as normas, procedimentos e 

responsabilidades a serem adotadas a fim de garantir o controle da segurança na empresa. 

 
 

Em um país, temos a legislação que deve ser seguida para que tenhamos um padrão 

de conduta considerado adequado às necessidades da nação para garantia de seu 

progresso e harmonia. Não havia como ser diferente em uma empresa. Nesta 

precisamos definir padrões de conduta para garantir o sucesso do negócio (ABREU, 

2002). 
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Na citação acima, a política de segurança é comparada à legislação que deve ser seguida 

por todos, a fim de se conseguir um padrão de conduta para todas as pessoas. Assim, a política de 

segurança também deve ser seguida por todos os funcionários de uma Instituição, de modo a 

conseguir um padrão de segurança que garanta de forma eficiente a proteção das informações e o 

sucesso do negócio. 

Segundo Wadlow (2000, p.40) uma política de segurança atende a vários propósitos: 

 

 

- Descreve o que está sendo protegido e por quê; 

 

- Define prioridades sobre o que precisa ser protegido em primeiro lugar e com qual 

custo; 

 

- Permite estabelecer um acordo explícito com várias partes da empresa em relação 

ao valor da segurança; 

 

- Fornece ao departamento de segurança um motivo válido para dizer ―não‖ quando 

necessário; 

 

- Proporciona ao departamento de segurança a autoridade necessária para sustentar o 

―não‖; 

 

- Impede que o departamento de segurança tenha um desempenho fútil. 

 

 

A implementação da Política de Segurança é considerada a parte mais difícil de uma 

política de segurança, pois depende do conhecimento da mesma por todos os funcionários e 

da compreensão de suas normas e procedimentos para que possam ser seguidos por todos os 

funcionários. 

 

2.6.1  Tipos de Políticas 

 

Segundo Ferreira (2003), existem três tipos de políticas: Regulatória, Consultiva e 

Informativa. 

- Regulatória: São definidas como se fosse uma série de especificações legais. Ela 

descreve com riquezas detalhes do que deve ser feito quem deve fazer e fornecer 

algum tipo de parecer, relatando porque tal ação é importante. Portanto, políticas 

regulatória são implementadas devido às necessidades legais que são impostas à 

organização. 

 

- Consultiva: Uma política consultiva sugere quais ações ou métodos devem ser 

utilizados para a realização de uma determinada tarefa ou atividade. A característica 
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desta política é prover aos usuários conhecimentos básicos das atividades cotidiana 

da organização. 

 

- Informativa: Uma política informativa possui caráter apenas informativo. 

Nenhuma ação é desejada e não existem riscos, caso não seja cumprida. Este tipo 

de política não é tão rigorosa quanto à regulatória ou consultiva. 

 

2.6.2  Planejamento 

 

O planejamento de uma política de segurança exige que se tenha uma visão de todo o 

universo dos riscos existentes a fim de que se possa organizá-la de maneira a enfrentar a 

totalidade destes riscos. A política de segurança deve ser clara e objetiva de modo a ser 

entendida por todos e de fácil aplicabilidade. 

Ela deve ser aprovada pela autoridade máxima da organização, e deve ser 

amplamente divulgada para que todos tenham conhecimento de sua existência e conteúdo. 

Seu planejamento deve ter como meta o caráter geral e abranger todos os pontos 

importantes para a segurança das informações, estipulando regras que devem ser seguidas por 

todos. A Política de Segurança pode ser dividida em vários níveis: um nível geral, que é o dos 

executivos, o nível dos usuários, que é a consciência do papel do usuário na segurança da 

organização e o nível técnico, que são os procedimentos a serem seguidos para que se obtenha 

o máximo de segurança.  

 

 

 

Figura 6 – Níveis da Política de Segurança 

Fonte: Slack et al, 2002  
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Segundo Dimitri (2002), podemos dividir a política de segurança em três níveis: 

nível estratégico, nível tático e nível operacional, conforme figura 6. 

O Nível Estratégico é a Política (ou Diretrizes): descreve ―o que deve ser feito‖ pela 

Instituição para a segurança de suas informações. É o rumo a ser seguido pela Instituição 

quando for necessário o profissional tomar uma decisão sobre algum fato novo ocorrido, 

usando-se o bom senso e seguindo os valores da instituição. 

O Nível Tático são as Normas: baseiam-se nas Políticas para criar as regras a serem 

adotadas. Deve-se usar uma padronização dos recursos a serem utilizados para que todos os 

setores da organização tenha o mesmo nível de segurança, sem a ocorrência de pontos fracos. 

O Nível Operacional são os Procedimentos (ou Padrões): com base nas normas, 

define ―como as regras serão implementadas‖. O padrão criado no nível tático deve ser 

seguido igualmente por todos os funcionários. 

Segundo a NBR ISO 17799 a política de segurança deve seguir as seguintes 

orientações: 

 

- Definição de segurança da informação, resumo das metas e escopo e a importância 

da segurança como um mecanismo que habilita o compartilhamento da informação. 

 

- Declaração do comprometimento da alta direção, apoiando as metas e princípios da 

segurança da informação. 

 

- Breve explanação das políticas, princípios, padrões e requisitos de conformidade de 

importância específica para a organização, por exemplo: 

 

 Conformidade com a legislação e possíveis cláusulas contratuais; 

 Requisitos na educação de segurança; 

 Prevenção e detecção de vírus e software maliciosos; 

 Gestão de continuidade do negócio; 

 Consequências das violações na política de segurança da informação 

 

- Definição das responsabilidades gerais e especificas na gestão de segurança da 

informação, incluindo o registro dos incidentes de segurança. 

 

- Referência à documentação que possam apoiar a política, por exemplo, políticas, 

normas e procedimentos de segurança mais detalhados de sistemas, áreas 

específicas, ou regras de segurança que os usuários devem seguir. 

 

 

Sendo assim, a política de segurança deve conter regras gerais e estruturais que se 

aplicam ao contexto de toda a Instituição e deve ser flexível o suficiente para que não sofra 

alterações frequentes. 
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2.6.3  Definição 

 

A Política de Segurança deve ser definida de acordo com os objetivos de negócios da 

Instituição. Existem algumas diretrizes para se escrever a política de segurança (WADLOW, 

2000, P.33): 

- Ser Compreensível: uma política de segurança deve ser fácil de ser entendida por 

toda a organização, pois só assim poderá ser seguida por todos; 

- Ser Relevante: ela não deve ser muito extensa, mas pequena, direta e 

compreensível, constando apenas os assuntos que sejam relevantes para a proteção das 

informações; 

- Deve ser levada a sério pelas pessoas e para que isso ocorra estas pessoas devem 

saber que podem ser punidas se deixarem de executar determinadas ações; 

Ser Atual: ela precisa estar em constante atualização a fim de acompanhar a evolução 

das tecnologias utilizadas; 

A Política de Segurança é uma declaração formal da instituição que manifesta seu 

compromisso com a proteção da informação de sua propriedade. Seu propósito é a gestão de 

riscos e o tratamento de incidentes de segurança, portanto visa implementar procedimentos 

que visem a eliminação ou redução de ocorrências, a fim de manter a integridade, 

confidencialidade e disponibilidade das informações da instituição. 

 

2.6.4  Implementação 

 

A implementação da política de segurança deve envolver todos os usuários de uma 

Instituição, todos devem conhecê-la e utilizá-la.  

 

No entanto existem vários obstáculos que podem interferir na implantação da política 

de segurança nas instituições. Na figura 7, observa-se um quadro com os principais obstáculos 

levantados na Pesquisa Nacional de Segurança da Informação. 

 

O principal obstáculo é a falta de consciência dos executivos, pois eles simplesmente 

aprovam a política para satisfazer a equipe de segurança e os auditores. Eles devem ser 

convencidos a entender que é mais fácil e barato prevenir do que corrigir e recuperar, o que 

em determinados casos não será mais possível de se fazer. 
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Figura 7 – Obstáculos à Implantação da Política de Segurança 

Fonte: Silva, 2003  
 

 

A falta de consciência dos usuários é outro item com percentual elevado, o que 

demonstra a falta de conhecimento dos usuário em relação a política de segurança, devido à 

pouca divulgação e à falta de treinamentos. 

 

2.6.5  Pontos Críticos para o Sucesso de uma PSI 

 

Existem ainda vários obstáculos a implantação de uma política de segurança em uma 

Instituição, mas com o número crescente de incidentes de segurança, torna-se cada vez mais 

importante a adoção de medidas de proteção das informações, e a Política de Segurança da 

Informação passa a ser uma das principais regras a serem implementadas visando o máximo 

de proteção para as instituições. 

 

Conforme Emilio Nakamura (2007), quatro fatores críticos devem ser considerados 

para um bom resultado da Política de Segurança: 
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Figura 8 – Fatores de Sucesso da Política de Segurança 

Fonte: Nakamura, 2007  

 

 

- Vigilância: significa que todos os membros da organização devem entender a 

importância da segurança para a mesma, fazendo com que atuem como guardiões 

para monitorarem  os sistemas e a rede; 

 

- Atitude: significa a postura e a conduta quanto à segurança. Sem atitude necessária, 

a segurança proposta não terá nenhum valor, para isso, é essencial que os 

funcionários da organização tenham compreensão e cumplicidade quando à Política 

definida; 

 

- Estratégia: diz respeito a ser criativo quanto às definições da política e do plano de 

defesa contra intrusões; 

 

- Tecnologia: a solução tecnológica deve ser adaptativa e flexível, a fim de suprir as 

necessidades estratégicas da organização. 

 

 

Estes elementos são essenciais para a implantação da política de segurança e devem 

manter a disponibilidade da infraestrutura da organização. 
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CAPÍTULO III

     

METODOLOGIA 
 
 

3.1  DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Gil (1999, p.42), considera que a pesquisa pode ser definida como ―processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico que tem por objetivo descobrir 

respostas para problemas mediante procedimentos científicos‖. 

Assim a metodologia tem a finalidade de organizar as etapas a serem seguidas para 

se atingir o conhecimento esperado. 

Para que um trabalho seja reconhecido como uma pesquisa científica deve-se 

estruturá-lo com determinados conceitos que serão descritos a seguir. Segundo Vergara 

(2007), ―Ciência é um processo. Um processo permanente de busca da verdade, de sinalização 

sistemática de erros e correções, predominantemente racional.‖ Estes conceitos se agrupam 

em dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

Segundo Vergara (2007, p.45), quanto aos fins, a pesquisa pode ser: exploratória, 

descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. 

- Investigação Exploratória: é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses 

que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 

 

- Pesquisa Descritiva: expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. Pesquisa ele opinião insere-se nessa 

classificarão. 

 

- Investigação Explicativa: tem como principal objetivo tornar algo inteligível, 

justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência ele determinado fenômeno. Por exemplo: as razões 

do sucesso de determinado empreendimento. Pressupõe pesquisa descritiva como 

base para suas explicações. 

 

- Pesquisa metodológica: é o estudo que  se refere a instrumentos de captação ou de 

manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, 

procedimentos para atingir determinado fim. Construir um instrumento para avaliar 

o grau ele descentralização decisória de uma organização é exemplo de pesquisa 

metodológica. 
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- Pesquisa Aplicada: é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos; mais imediatos, ou não. Tem, portanto, finalidade prática, ao 

contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do 

pesquisador e situada sobretudo no nível da especulação. Exemplo de pesquisa 

aplicada: proposta de mecanismos que diminuam a infecção hospitalar. 

 

- Investigação Intervencionista: tem como principal objetivo interpor-se, interferir 

na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas 

explicar. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de não somente 

propor resoluções de problemas, mas também de resolvê-los efetiva e 

participativamente. 

 

Segundo Vergara (2006, p.45), quanto aos meios de investigação, pode ser: pesquisa 

de campo, pesquisa de laboratório, telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex 

post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

- Pesquisa de Campo: é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não. 

Exemplo: levantar com os usuários do Banco X a percepção que têm sobre o 

atendimento ao cliente. 

 

- Pesquisa de Laboratório: é experiência realizada em local circunscrito, já que no 

campo seria praticamente impossível realizá-la. Simulações em computador situam-

se nesta classificação. 

 

- A Pesquisa Telematizada: busca informações em meios que combinam o uso de 

computador e de telecomunicações. Pesquisas na. Internet são um exemplo. 

 

- Investigação Documental: é a realizada em documentos conservados no interior 

de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, 

anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações 

informais, filmes, microfilmes, fotografias, vídeo-tape, informações em disquete, 

diários, cartas pessoais e outros. O livro editado pela Fundação Getúlio Vargas e 

pela Siciliano em 1995 sobre a vida de Getúlio Vargas é, basicamente, apoiado em 

pesquisa documental, notadamente, o diário de Vargas. 
 

- Pesquisa Bibliográfica: é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em. geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro 

tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material' publicado 

pode ser fonte primária ou secundária. Por exemplo: o livro Princípios de 

Administração Científica, de Frederick W. Taylor, publicado pela Editora Atlas, é 

fonte primária se cotejado com obras de outros autores que descrevem ou analisam 

tais princípios. Estas, por sua vez, são fontes secundárias. O material publicado 

pode também ser fonte de primeira ou de segunda mão. Por exemplo: se David. 
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Bohn escreveu um artigo, ele é fonte primária. No entanto, se esse artigo aparece na 

rede eletrônica editado, isto é, cortes e alterações, é fonte de segunda mão. 
 

- Pesquisa Experimental: é investigação empírica na qual o pesquisador manipula e 

controla variáveis independentes e observa as variações que tal manipulação e 

controle produzem em variáveis dependentes. Variável é um valor que pode ser 

dado por quantidade, qualidade, característica, magnitude, variando em cada caso 

individual. Exemplo: na expressão sociedade globalizada, globalizada é a variável 

do conceito sociedade. Variável independente é aquela que influencia, determina ou 

afeta a dependente. É conhecida, aparece antes, é o antecedente. Variável 

dependente é aquela que vai ser afetada pela independente. É descoberta, é o 

consequente. A pesquisa experimental permite observar e analisar um fenômeno, 

sob condições determinadas. O estudo de Elton Mayo, em Hawthorne, é um bom 

exemplo de pesquisa experimental no campo. Todavia, também se pode fazer 

investigação experimental no laboratório. 
 

- Investigação Ex Post Facto: refere-se a um fato já ocorrido. Aplica-se quando o 

pesquisador não podo controlar ou manipular variáveis, seja porque suas 

manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis. A 

impossibilidade de manipulação e controle elas variáveis distingue, então, a 

pesquisa experimental da ex post facto. 

 

- Pesquisa Participante: não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte 

pessoas implicadas no problema sob investigação, fazendo com que a fronteira 

pesquisador/pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa tradicional, seja 

tênue. 

 

- Pesquisa-Ação: é um tipo particular de pesquisa participante que supõe 

intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portanto, 

intervencionista. 

 

- Estudo de Caso: é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como 

uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 

comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode 

ou não ser realizado no campo. 

 

Para a classificação desta pesquisa toma-se como base a classificação destalhada 

acima por Vergara (2006), que qualifica a mesma em dois aspectos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é metodológica e aplicada. O modelo será uma 

compilação das melhores práticas de segurança da informação e gestão de riscos a fim de 

implementar uma Política de Segurança que atenda a todos os requisitos de segurança da 

instituição e que possa servir de modelo para as demais instituições de ensino do país. 
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Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica e documental. Desse modo, as 

metodologias apresentadas no referencial teórico foram extraídas de livros, artigos científicos, 

revistas técnicas, publicações periódicas, normas de segurança da ABNT, manuais de boas 

práticas do TCU e acessos a sites oficiais de entidades e universidades, além de documentos 

internos do Colégio Pedro II como: Política de Segurança Antiga, Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação. 

Segundo Bravo (1991), são documentos todas a realizações produzidas pelo homem 

que se mostram como sinais de sua ação revelando assim, suas ideias, opiniões e formas de 

atuar. Assim, destaca-se vários tipos de documentos como: os escritos, numéricos ou 

estatísticos, os de som, imagem e os documentos-objeto. 

Portanto, a pesquisa de documentos é uma fase importante da pesquisa documental, 

exigindo alguns cuidados técnicos sobre o local onde se pretende realizar a pesquisa das 

fontes que sejam relevantes para sua pesquisa (SILVA ET AL, 2009). 

 

3.2  ESTRUTURA DA PESQUISA 

 
ESTRUTURA OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAPÍTULO 

Conceitos e históricos sobre 

Informação, Segurança da 

Informação, Gestão de Riscos 

e Governança 

Pesquisa bibliográfica sobre segurança 

da informação 

 

Capítulo II, itens 

2.1, 2.2, 2.3 e 

2.4 

Pesquisa de Normas e 

Legislação sobre a Segurança 

da Informação 

Levantar legislação pertinente e 

aplicável 

 

Capítulo II, item 

2.5 

Pesquisa sobre Políticas de 

Segurança da Informação de 

Instituições Públicas 

Levantar modelos de normas existentes 

em organizações similares. 

 

Capítulo II, item 

2.5 

Verificação dos diversos tipos 

de informação a serem 

protegidas na Instituição 

Analisar os diversos tipos de 

informação existente a partir dos Pró-

Reitores, Diretores e Equipe da DTI 

Capítulo II, item 

2.6 

Verificação da política de 

segurança atual da 

Instituição. 

Estudar a política de informação da 

Instituição 

 

Capítulo II, item 

2.5 

Confeccionar um modelo de 

Política de Segurança 

baseado na Instituições de 

Ensino. 

Criar normas de proteção dos dados e 

organizá-las no modelo 

 

Capítulo IV, 

item 4.4 

 

Quadro 3 - Estrutura da pesquisa 
Fonte: O Próprio Autor 
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3.3  DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

O primeiro passo da pesquisa consistiu em fazer um levantamento e organização dos 

materiais disponíveis em site do TCU, ABNT, Universidades e Institutos Federais, Portal da 

Segurança do Governo, artigos e dissertações disponíveis no Google Acadêmico, Base Scielo, 

legislações e documentos do Colégio Pedro II. 

 

 

Figura 9 – Estrutura do Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: O Próprio Autor 

 

Em seguida, foi realizada leitura de todos os documentos a fim de selecionar o 

conteúdo que seria relevante para o tema da pesquisa, seguido da análise e transcrição dos 

trechos importantes para o trabalho. 

 

1º Passo: Pesquisa Bibliográfica sobre  

Segurança da Informação 

2º Passo: Classificação das Informações 

Realizada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

3º Passo: Análise das Necessidades de Segurança 

Realizada pela Diretoria de Tecnologia da Informação 

4º Passo: Elaboração de Modelo de Política 

 

 
5º Passo: Apresentação do Documento Formal 

à Reitoria da Instituição 

6º Passo: Aprovação 

 

7º Passo: Implementação 

8º Passo: Divulgação e Conscientização 
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Após esta fase, foi executada a divisão do material selecionado levando-se em conta 

os cinco itens que compõem o referencial teórico, ou seja, Informação, Segurança da 

Informação,  Gestão de Riscos, Governança e Normas e Legislação, organizando o material 

pesquisado de maneira cronológica, principalmente os destinados a evolução da informação e 

sua segurança. 

A seguir, fez-se uma compilação de toda a documentação e bibliografia pesquisada 

referente às políticas de informação de várias Instituições públicas como: INMETRO, 

SENAC, TCU, SISP e especialmente as de ensino como: universidades da Paraíba, Santa 

Catarina, Brasília, Rio Grande do Sul entre outras, para que se pudesse chegar a um resultado 

que expressasse um modelo que fosse compatível com as expectativas da maioria das 

instituições de ensino. Todo esse processo ficou a cargo da Assessoria de Segurança da 

Informação na qual se encontra o autor da pesquisa. 

Em um segundo passo, foram classificadas todas as informações existentes na 

Instituição, e que serão o foco principal de proteção por meio dos procedimentos de segurança 

a serem implementados pela Política de Segurança, trabalho este realizado pela Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional e esta informação foi útil na etapa 2 da construção da 

política. 

No terceiro passo, foram analisadas, através da DTI, as necessidades de segurança, 

baseadas nas informações que deveriam ser protegidas. 

No quarto passo foi, então, elaborado um modelo de Política de Segurança, tomando 

por base os padrões e normas apresentados anteriormente, sendo que o principal dentre todos 

os recomendados foi a Norma NBR ISO/IEC 17799:2005 da ABNT, e que este modelo 

pudesse servir para as demais Instituições de Ensino do país, resguardando as particularidades 

de cada uma. 

       A metodologia da gestão de segurança da informação está baseada num processo de 

melhoria contínua que deve acompanhar as evoluções da tecnologia, sempre referenciada pela 

norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006. 

A metodologia, depois de implementada, deve contar sempre com programas de 

conscientização do pessoal responsável pelo seu cumprimento e deve ser sempre avaliada e 

analisada quanto à atualização de seus conteúdos a fim de que acompanhe a evolução das 

tecnologias existentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO 

 

 

4.1  O COLÉGIO PEDRO II 

 

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais 

instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua história, foi responsável pela 

formação de alunos que se destacaram por suas carreiras profissionais e influência na 

sociedade. Seu quadro de egressos possui presidentes da República, músicos, compositores, 

poetas, médicos, juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros. 

Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e modernização 

sem deixar de lado as características que o tornaram referência no cenário educacional 

brasileiro. Equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a 

sanção da lei 12.677/12, o Colégio Pedro II conta com 14 campi, sendo 12 no município do 

Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Duque de Caxias, além de uma Unidade de Educação 

Infantil. No apêndice B está descrita toda a trajetória histórica do Colégio Pedro II. 

 

Com quase 13 mil alunos, o Colégio Pedro II oferece turmas desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja). 

 

ALUNOS MATRICULADOS POR CAMPI (2014) 

Campi 
Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Proeja 

Centro  385  92 

Duque de Caxias   562  

Engenho novo  1.080 522 75 

Humaitá  1.067 633  

Niterói   597  

Realengo 168 1.196 921 239 

São Cristóvão  2.213 1.216  

Tijuca  1.027 496 52 

Total 168 6.968 4.947 458 

Total de Alunos 12.541 

 

Quadro 4 - Alunos matriculados até OUTUBRO de 2014 

Fonte: PROEN – Colégio Pedro II 
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   4.2  VISÃO, MISSÃO E VALORES DO COLÉGIO PEDRO II 

 

Visão: Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, 

consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida com 

a formação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável. 

 

Missão: Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de intervir 

de forma responsável na sociedade. 

 

Valores: Ética 

 Excelência 

 Competência 

 Compromisso Social 

 Inovação 

 

Nos últimos 15 anos, o CPII redimensionou sua estrutura, em todos os seus 

segmentos, de forma exponencial, retomando sua posição ímpar como escola pública de 

ensino Fundamental e Médio. Entretanto, sua infraestrutura de apoio acadêmico e 

administrativo não acompanhou a dinâmica das alterações didático-pedagógicas introduzidas. 

    

 4.3  COLÉGIO PEDRO II HOJE 

 

O Colégio Pedro II é uma autarquia federal e conta no seu quadro de pessoal com 

servidores públicos regidos pelo Regime Jurídico Único e em determinadas áreas com 

funcionários terceirizados conforme demonstra os quadros 5 e 6: 

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Docentes Efetivos 1127 

Docentes Contratados 292 

Técnico-Administrativos 989 

TOTAL 2408 
 

Quadro 5 – Servidores, 2015 

Fonte: SISGP – Colégio Pedro II 
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
 

 

SERVIÇO POSTOS DE TRABALHO 

Vigilância Patrimonial 67 

Recepcionista/Cozinheira 88 

Limpeza 237 

Motoristas 12 

Serviço de Tecnologia da Informação 28 

Serviço de Manutenção Predial 62 

Serviço de Guardião de Piscina 6 

Serviço de Atendimento da Biblioteca Digital 12 

Serviço de Auxiliar de Enfermagem 5 

TOTAL 517 
 

Quadro 6 – Funcionários Terceirizados / 2014 

Fonte: PRODI – Colégio Pedro II 

 

Em 2006, o Colégio Pedro II acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e 

implantou o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. Atualmente, 

o Colégio oferece em alguns campi duas modalidades: Ensino Médio Integrado e Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja). 

 

 

 

Figura 10 – Prédio da Reitoria 

Fonte: Colégio Pedro II 

 

Com a publicação da Lei 12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi 

equiparado aos Institutos Federais, que são regidos pela Lei 11.892 de 28 de dezembro de 

2008. Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as 
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unidades escolares passaram de forma automática, independentemente de qualquer 

formalidade, à condição de campi da instituição. 

O Colégio Pedro II conta hoje com 14 campi, além da Unidade de Educação Infantil 

de Realengo I, que é vinculada à Pró-Reitoria de Ensino. 

 

4.4  DESCRIÇÃO DO SETOR OBJETO DE ESTUDO: TI 

 

Até dezembro de 1994, o Colégio Pedro II possuía um quantitativo de equipamentos 

de informática obsoletos e, em sua grande maioria, defeituosos. As nove Unidades Escolares, 

responsáveis por um universo de 15.000 alunos, dispunham apenas de (11) computadores: 

(04) XT IBM 360K , (02) Apples II, (02) MSX Gradiente, (01) AT 286, (01) AT 386, (01) AT 

486 e (05) impressoras matriciais: (02) Emilia, (02) Rima, (01) Racimec. O acervo de 

informática da Direção Geral consistia em (03) microcomputadores: (02)AT 486 e (01)IBM 

SX e (06) impressoras: (02) laserjet e AMT (4), sendo que alguns desses equipamentos fruto 

de doações motivadas por campanhas de iniciativa das próprias Unidades Escolares. 

 

A lª Fase de Implantação do Projeto se deu em janeiro de 1995. Através de processo 

licitatório, foram adquiridos (183) microcomputadores AT 486-DX2, (68) impressoras, sendo 

(06) laser, (50) jato de tinta e (12) matricial, a fim de atender às necessidades pedagógicas e 

administrativas das Unidades Escolares e da Direção Geral. Dos (05) laboratórios pretendidos 

anteriormente (em 1992), foram criados (10) laboratórios de informática em todas as 

Unidades Escolares e a grande maioria dos setores administrativos do Colégio recebeu 

microcomputadores e impressoras, em substituição às máquinas de escrever mecânicas. 

 

Diante das instalações físicas precárias, obras civis e elétricas foram realizadas, 

dando a infraestrutura necessária à instalação adequada dos equipamentos. 

Face a localização de nossos prédios escolares, em áreas de risco e calor excessivo, 

os locais que acondicionariam os equipamentos de informática receberam grades de ferro e 

aparelhos de ar condicionado para maior segurança e aumento da vida útil dos mesmos. 

Ainda em meados de 1995, o Colégio Pedro II interligava-se à Rede Mundial de 

Computadores INTERNET, por intermédio do provedor de acesso da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), antes mesmo de esse serviço ser explorado comercialmente no Brasil. 
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Atualmente, procurando atender uma incessante demanda da comunidade discente e 

docente, o Colégio Pedro II já dispõe de 24 servidores de rede, 1.066 microcomputadores, e 

443 computadores interativos, dentre outros equipamentos lógicos. 

Aproximadamente, 120 km de fiação foi estendida em todos os campi do Colégio 

(fibra ótica, par trançado cat. 5, fios elétricos e telefônicos), e instalados 575 pontos de rede 

lógica, 900 pontos de telefonia e 575 tomadas aterradas. 

Buscando cumprir seu objetivo também na área de Telecomunicações, o CPII, 

aproveitando a infraestrutura da transmissão de dados, pensou em solucionar um grave 

problema que há muito prejudicava as administrações e a qualidade dos serviços: a telefonia. 

 

Assim, utilizando as 103 linhas telefônicas, já existentes, concebeu-se uma rede de 

Telefonia com 5 Centrais telefônicas (PABX) e capacidade gerencial paia atender a 900 

ramais, que estão interligados mediante linhas de acesso exclusivo (links), permitindo aos 

usuários a comunicação direta via ramal entre os Campi e com a própria Reitoria, sem a 

necessidade de utilização da rede pública, assim evitando os transtornos por ela acumulados 

por isso, ao longo dos anos. 

 

O funcionamento da rede telefônica, com esse perfil, diminuiu significativamente os 

gastos com contas telefônicas, otimizou o trabalho e, sobretudo, facilitou a integração de 

todos os segmentos do CPII. 

 

As mencionadas linhas de acesso exclusivo (links), com velocidade inicial de 128k, 

também serviram de meio de transporte de dados e imagem, permitindo inúmeras aplicações, 

dentre as quais o correio eletrônico, a vídeo conferência e a Intranet. 

 

- os Laboratórios de Informática Educativa estão em pleno funcionamento, sendo que 

alunos e professores já podem desenvolver pesquisas via INTERNET;  

 

- cursos de Informática já foram e continuam a ser ministrados para professores e 

servidores técnico-administrativos, enquanto houver demanda; 

 
- os Grêmios Estudantis estão sendo aparelhados para poderem produzir seus jornais. 

 

4.4.1  A Estrutura de Informática 

 

 acesso direto à INTERNET, através de urna linha especial da Oi, para exclusiva 

 conexão com o provedor, sem a necessidade de discagem remota; 



65 

 

 interligação em rede das estações de trabalho (computadores) de todos os setores 

ligados a Reitoria, permitindo o compartilhamento de informações, aplicativos, e 

a otimização do trabalho; 

 

 a rede de telefonia, unindo todos os setores, num total aproximado de 500 
ramais, com discagem direta, facilitando a comunicação, reduzindo os custos das 

contas telefônicas e liberando linhas externas para FAX; 

 

 na Administração Geral, os Sistemas de Protocolo, Arquivo e Procuradoria 
foram desenvolvidos e implantados. 

 

Nos Campi, por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino, já são emitidos os Boletins 

Escolares dos alunos bem corno os Registros de Assentamento Escolar pelo Sistema 

Informatizado de Acompanhamento Acadêmico.  

 

Estão em desenvolvimento os Sistemas de: 

- Controle de Materiais (Patrimônio e Almoxarifado); 

- Gestão de Pessoal; 

- Biblioteca e Documentação 

 

No âmbito da Pró-Reitoria de Ensino, está em desenvolvimento o Sistema de 

Concursos para ingresso no Colégio bem como a melhoria do Sistema de Acompanhamento 

Acadêmico. 

 

4.4.2  Equipe de TI do Colégio 

 

A Equipe de TI do Colégio Pedro II está dividida em 6 áreas principais: 

- Escritório de Governança: Cabe ao Escritório de Governança assessorar a 

Direção de Tecnologia da Informação (DTI) na elaboração de documentos, 

processos e normas, bem como, monitorar e controlar as atividades da DTI, 

propondo melhorias nos processos de negócio 

 

- Assessoria de Segurança da Informação: É responsável por acompanhar e 

documentar toda e qualquer questão que envolve a segurança dos dados da 

instituição, criando normativas e garantindo que as mesmas estão sendo aplicadas 

nos serviços oferecidos pela DTI. Nesta assessoria encontra-se o autor deste 

trabalho. 

 

- Infraestrutura de TIC: Gerencia a criação e administração de contas de usuários, 

Instalação e manutenção de servidores, controle do tráfego de rede e 

equipamentos ativos de rede, controle dos dados dos usuários (backup, etc...). 
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- Manutenção e Suporte: Serviço de Help Desk, instalação e manutenção da rede, 

instalação e manutenção dos laboratórios, etc... 

 

- Telecomunicações: Responsável pelo funcionamento da rede de telefonia e de 

todos os serviços ligados ao seu funcionamento. 

 

- Projetos e Sistemas: Administração dos Bancos de Dados e Sistemas (Acadêmicos 

e Administrativos) e desenvolvimento de sistemas para a instituição. 

 
 

 

 

Figura 11 – Organograma da Diretoria de Informática 
Fonte: Colégio Pedro II 

 

Atualmente a Diretoria de Tecnologia da Informação está organizada de acordo com 

o organograma mostrado na figura 9, sendo dividida em cinco áreas sob a responsabilidade de 

um diretor. A equipe atende toda a estrutura de informática do Colégio Pedro II, desde a 

Reitoria até os Campi, que se localizam em diversos bairros e cidades do estado do Rio de 

Janeiro. 

 

4.4.3  Custos Financeiros 

 

À exceção da aquisição inicial, dos equipamentos de informática, relativa à 1ª fase do 

projeto, cujas verbas eram oriundas do convênio celebrado com o BNDE, os recursos 

financeiros aplicados na telefonia e nas obras de infraestrutura foram originados do próprio 

orçamento do Colégio Pedro II. E por terem sido utilizados gradativamente e de maneira 
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ponderada, isto é particularmente relevante, considerando ser o CPII entidade pública, sujeita 

à licitação. 

Todo o projeto dispendeu R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), 

execução de obras de infraestrutura, treinamento e compra de equipamentos de informática. O 

custo para Colégio, é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), anuais destinados à 

locação de produtos de telefonia, serviços de assistência, treinamentos, e desenvolvimento de 

sistemas aplicativos. 

 

4.4.4  Desafios Atuais da TI 

 

A implantação da Rede Corporativa do Colégio Pedro II, trouxe transformações 

indiscutíveis para sua modernização com a integração do Colégio ao universo de facilidades e 

serviços trazidos por estas tecnologias. Ao longo de seus quase 200 anos sempre tentou 

manter o elevado padrão técnico-educacional caracterizado pela absorção crítica e consistente 

das novas tecnologias e metodologias, o que permitiu aos seus alunos uma competição 

igualitária no mercado de trabalho.  

 

4.5  MODELO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Uma Política de Segurança aplicada as Instituições de Ensino deve ser criada com a 

finalidade de estabelecer regras e diretrizes a serem seguidas por todos que utilizam os 

recursos de informática disponíveis, de maneira que todos estejam conscientizados sobre a 

importância da Segurança da Informação para o sucesso da Instituição. 

A proposta deste guia foi baseada a partir de uma compilação de diversas políticas de 

segurança, na sua maioria de Instituições de Ensino. 

Na criação do modelo apresentado neste presente estudo, utilizou-se algumas 

informações tais como:  

- A norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 como referência, que é o código de 

boas práticas para a gestão da segurança da informação; 

 
- Informações da estrutura de informática do Colégio Pedro II, buscadas com sua 

equipe de TI; 

 

- Algumas políticas de segurança de instituições similares como: Instituto Nacional 

de Metrologia, SENAC, Universidade da Paraíba, de Santa Catarina, de Brasília, do 

Rio Grande do Sul, entre outras. 
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- Modelo de Política de Segurança, NIC BR Security Office, entre outros.  

 

Atualmente não existe nenhuma política de segurança sendo seguida por todos os 

funcionários da instituição; há apenas alguns procedimentos para utilização de determinados 

equipamentos e sistemas de informática, não existindo nenhum termo de compromisso a ser 

preenchido, o que dificulta o cumprimento das exigências constantes na Política de 

Segurança, visto que não há o comprometimento por escrito do usuário. 

       

4.5.1  Escopo da Política de Segurança 

 

A Política de Segurança da Informação (PSI) é uma declaração formal da Instituição 

manifestando seu compromisso com a proteção à informação de sua propriedade e/ou sob sua 

guarda. Seu propósito as atividades da Instituição no que diz respeito à gestão de riscos e 

tratamento de incidentes de Segurança da Informação (SI), através da implementação de 

procedimentos e mecanismos, que visam a eliminação ou redução de ocorrências em 

modificações não autorizadas (confidencialidade, integridade e autenticidade), bem como a 

disponibilidade dos recursos e sistemas críticos a fim de garantir a continuidade dos negócios 

da Instituição, em conformidade com a legislação vigente, normas pertinentes, requisitos 

regulamentares e contratuais, valores ético e as melhores práticas de SI. 

 

4.5.2  Objetivos da Política de Segurança 

 

Neste item deve-se dizer quais são os objetivos a serem alcançados com a 

implementação da Política de Segurança e a que fim ela se destina e seu propósito. 

 

Exemplos de Objetivos: 

1) Organizar ações visando assegurar a disponibilidade, integridade, 

confidencialidade e autenticidade dos dados, informações. 

  

2) Estabelecer um padrão de comportamento em toda a Instituição para que este 

sirva de base a resolução de assuntos ligados à Segurança da Informação pela alta 

direção. 

 
3) Prover a Instituição de normas de segurança interna a fim de estabelecer, 

responsabilidades, diretrizes e competências adequadas para o uso dos recursos 

tecnológicos disponibilizados de acordo com os Decretos 3.505, 4.553 e a Norma 

NBR ISO/IEC 27002:2005. 
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4.5.3  Abrangência 

 

Neste item delimitam-se as ações da PSI, o âmbito de sua abrangência, seus limites 

de atuação e o que precisa ser protegido, sempre abrangendo pessoas, sistemas e 

equipamentos, ela deve abranger serviços e áreas da Instituição.  

 

Exemplos de Abrangência: 

1) A Política de Segurança da Informação (PSI) deverá ser cumprida por todos os 

servidores, colaboradores, estagiários, consultores externos e terceirizados que 

prestam serviço em razão de contratos administrativos firmados na forma da Lei. 

 

2) É obrigação de cada servidor, colaborador, estagiário, consultor externo e 

terceirizados manter-se atualizado em relação a esta PSI e aos procedimentos e 

normas relacionadas. 

 

3) A abrangência desta Política de Segurança inclui todas as unidades, áreas, 

departamentos e pessoal subcontratado que acessem os sistemas de informação da 

Instituição. 

 

4.5.4  Conceitos e Definições 

  

Neste item é importante esclarecer dúvidas sobre conceitos e terminologias que 

surgem na leitura da política, por isso recomenda-se que a política tenha um glossário 

específico para dirimir estas dúvidas. 

Os conceitos e definições constantes deste item se deverão ser aplicados de forma a 

auxiliar a interpretação da Política de Segurança da Informação e também no estabelecimento 

de futuras normas complementares. 

 

Exemplos de Conceitos e Definições: 

1) Deve se estabelecer os níveis hierárquicos de documentos que compõem a 

estrutura normativa de SIC da Instituição como os relacionados a seguir: 

 
- Política de Segurança da Informação (PSI) define a estrutura, as diretrizes e 

as obrigações referentes à SIC. 

 

- Normas de Segurança Interna (NSI) estabelecem responsabilidades e 

procedimentos definidos de acordo com as diretrizes da PSIC, tendo como 

objetivos: 

 

- Plano de Segurança da Informação (PlSI) instrumentaliza o disposto nas 

Normas e na Política, permitindo a direta aplicação nas atividades 

institucionais. 
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3) Para os efeitos da Política deve-se definir vários conceitos que estão intimamente 

ligados a Segurança da Informação, abaixo estão listados algumas terminologias que devem 

ser definidas na PSI: 

 

- Ameaça; 

- Ativos de informação; 

- Contas de acesso; 

- Continuidade; 

- Gestão da Continuidade; 

- Gestão de Riscos (análise, avaliação, identificação e tratamento); 

-Gestor; 

- Incidente de Segurança; 

- Plano de Continuidade de Negócios;  

- Plano de Recuperação de Desastres; 

- Quebra de Segurança; 

- Resiliência; 

- Segurança da Informação (SI); 

- Tecnologia da Informação (TI); 

- Termo de Responsabilidade; 

- Tratamento da Informação; 

- Usuários; 

- Vulnerabilidade; 

- Dispositivos Móveis; 

- Computação em Nuvem; 

- Redes Sociais. 

 

4.5.5  Referências Legais e Normativas 

 

Neste item devemos relacionar as referências legais e normativas utilizadas para a 

confecção da Política de Segurança, como normas, decretos e outras legislações. 

 

Exemplos de Normas e Legislações: 

1) Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

 

2) Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. 

 

3) Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política Nacional de 
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Informática, e dá outras providências. 

 

4) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. 

 

5) Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. 

 

6) Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional 

e dá outras providências. 

 

7) Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras providências. 

 

8) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 

art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 

8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

 

9) Decreto nº 1.171, de 24 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

 

10) Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, institui a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

 

11) Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda de 

dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse de segurança da 

sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras 

providências. 

 

12) Decreto  nº  5.482,  de  30  de  junho  de  2005,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  

de  dados  e informações  pelos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  

federal,  por  meio  da  Rede Mundial de Computadores (Internet). 

 

13) Decreto nº 6.029, de 1 de fevereiro de 2007, institui o Sistema de Gestão da Ética 

do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

 

14) Decreto Nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, dispõe sobre os procedimentos 

para credenciamento de segurança  e  tratamento  de  informação  classificada  em  

qualquer  grau  de  sigilo,  e  também  sobre o Núcleo de Segurança e 

Credenciamento. 

 

15) Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, dispõe sobre o Código de 

Processo Penal. 
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16) Instrução Normativa GSI Nº 1, de 13 de Junho de 2008, disciplina a Gestão de 

Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, 

direta e indireta, e dá outras providências. 

 

17) Instrução Normativa GSI Nº 2, de 5 de fevereiro de 2013, dispõe sobre o 

Credenciamento de segurança para o tratamento de informação classificada, em 

qualquer grau de sigilo, no âmbito do Poder Executivo Federal.  

 

18) Instrução Normativa GSI Nº 3, de 6 de março de 2013, dispõe sobre os 

parâmetros e padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em 

algoritmos de Estado para criptografia da informação classificada no âmbito do 

Poder Executivo Federal. 

 

19) Acórdão nº 1603/2008 do Plenário do TCU, de 13 de agosto de 2008, dispõe 

sobre o levantamento de auditoria, situação da governança de tecnologia da 

informação - TI na administração pública federal, ausência de planejamento 

estratégico institucional, deficiência na estrutura de pessoal e tratamento 

inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. 

 

20) Portaria Interministerial MCT/MPOG nº 140, de 16 de março de 2006, que 

disciplina a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, por meio da rede mundial de computadores 

(Internet) e dá outras providências.  

 

21) Norma ABNT NBR/ISO/IEC TR 13335-3:1998, que fornece técnicas para a 

gestão de segurança na área de tecnologia da informação. Baseada na norma 

ISO/IEC 13335-1 e TR ISO/IEC 13335-2. 

 

22) Norma ABNT NBR/ISO/IEC 15999:2007, que institui o código de melhores 

práticas para Gestão de Continuidade de Negócios.  

 

23) Norma  ABNT NBR/ISO/IEC  27001:2006,  que  estabelece  os  elementos  de  

um  Sistema  de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. 

 

24) Norma ABNT NBR/ISO/IEC 27002:2005, que institui o Código de Práticas para 

a Gestão da Segurança da Informação. 

 

25) Norma ABNT NBR/ISO/IEC 27005:2008, que fornece as diretrizes para a 

Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações.  

 

26) Norma ABNT/ISO/IEC Guia 51: Fornece aos elaboradores de normas 

recomendações para a inclusão dos aspectos de segurança nestes documentos. Rio 

de Janeiro: ABNT, 2014. 

 

27) Norma ABNT/NBR/ISO Guia 73: Gestão de Riscos – Vocabulário – 

Recomendações para uso em normas. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. 

 

28) Norma Complementar nº 01/IN01/DSIC/GSIPR, de 14 de outubro de 2008, 

dispõe sobre a Atividade de Normatização. 
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29) Norma Complementar nº 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 14 de outubro de 2008, 

dispõe sobre a Metodologia de gestão de segurança da Informação e 

Comunicações. 

 

30) Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, de 03 de julho de 2009, dispões 

sobre as diretrizes para elaboração de política de segurança da informação e 

comunicações nos órgãos e entidades da administração pública federal. 

 

31) Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR, de 15 de fevereiro de 2013, 

dispõe sobre a gestão de riscos de segurança da informação e comunicações – 

GRSIC. 

 

32) Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR, de 17 de agosto de 2009, 

dispões sobre a criação de equipes de tratamento e resposta a incidentes em redes 

computacionais – ETIR. 

 

33) Norma Complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR, de 23 de novembro de 2009, 

estabelece as diretrizes para gestão de continuidade de negócios em segurança da 

informação e comunicações. 

 

34) Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, 

estabelece as diretrizes para implementação de controles de acesso relativos à 

segurança da informação e comunicações. 

 

35) Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSI/PR, de 19 de agosto de 2010, que 

estabelece as Diretrizes  para  Gestão  de  Incidentes  em  Redes  Computacionais  

nos  órgãos  e  entidades  da Administração Pública Federal.  

 

36) Norma Complementar nº 09/IN01/DSIC/GSI/PR, de 16 de julho de 2014, que 

estabelece orientações específicas para o uso de recursos criptográficos em 

Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos ou entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

 

37) Norma Complementar nº 10/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, 

Estabelece diretrizes para o processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de 

Informação, para apoiar a Segurança da Informação e  Comunicações  (SIC),  dos  

órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal (APF),  direta  e indireta.  

 

38) Norma Complementar nº 11/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à 

Segurança  da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos ou entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

  

39) Norma Complementar nº 12/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes e orientações básicas para o uso de dispositivos móveis nos 

aspectos  referentes à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

  

40) Norma Complementar nº 13/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes para a Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à 
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Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

  

41) Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece  diretrizes  para  a  utilização  de tecnologias de Computação em 

Nuvem, nos aspectos relacionados à Segurança da Informação e Comunicações 

(SIC), nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF),  direta  e  

indireta. 

 

 42) Norma Complementar nº 15/IN01/DSIC/GSIPR, de 21 de junho de 2012, 

estabelece diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações para o uso de 

redes sociais, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), 

direta e indireta.  

 

43) Norma Complementar nº 16/IN01/DSIC/GSIPR, de 21 de novembro de 2012, 

estabelece as Diretrizes para o Desenvolvimento e Obtenção de Software Seguro 

nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta. 

 

44) Norma Complementar nº 17/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de abril de 2013, 

estabelece diretrizes nos contextos de atuação e adequações para Profissionais da 

Área de Segurança  da Informação e Comunicações (SIC) nos Órgãos e Entidades 

da Administração Pública Federal (APF). 

 

45) Norma Complementar nº 18/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de abril de 2013, 

estabelece as Diretrizes para as Atividades de Ensino em Segurança da 

Informação e Comunicações (SIC) nos Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Federal (APF). 

  

46) Norma Complementar nº 19/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, 

estabelece Padrões Mínimos de Segurança da Informação e Comunicações para os 

Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

 

47) Norma Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR (Revisão 01), de 15 de 

dezembro de 2014, Estabelece as Diretrizes de Segurança da Informação e 

Comunicações para Instituição do Processo de Tratamento da Informação nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

 

48) Norma Complementar nº 21/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de outubro de 2014, 

estabelece as Diretrizes para o Registro de Eventos, Coleta e Preservação de 

Evidências de Incidentes de Segurança em Redes nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta.  

 

4.5.6  Princípios 

 

Neste item relacionamos os princípios que utilizamos para nortear a elaboração da 

Política de Segurança da Informação. 
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Exemplos de Princípios: 

a) Autenticidade: Garantia de que a informação foi produzida, expedida, modificada 

ou destruída dentro de preceitos legais e normativos, por pessoa física, ou por 

sistema, órgão ou entidade vinculado ao Colégio Pedro II. 

 

b) Celeridade: As ações de SIC devem oferecer respostas rápidas a incidentes e 

falhas de segurança. 

 

c) Confidencialidade: Garantia de que a informação não esteja disponível ou 

revelada à pessoa física, sistema, órgão ou entidade não autorizada pelo Colégio 

Pedro II. 

 

d) Conhecimento: Todos os servidores, colaboradores, consultores externos, 

estagiários e prestadores de serviço devem ter ciência da Política, das normas, 

procedimentos, orientações e outras informações que permitam a execução de 

suas atribuições sem comprometer a segurança. 

 

4.5.7  Diretrizes de Segurança 

 

As diretrizes de segurança e específicas definem a política de controles de acesso 

tanto lógico quanto físico. Abrange o recurso que se pretende proteger, o usuário que terá 

privilégios e acesso e as áreas físicas consideradas seguras que serão protegidas contra o 

acesso não autorizado. 

O controle de acesso lógico são normas e procedimentos a fim de proteger as 

informações da instituição contra o acesso não autorizado de pessoas ou programas. A 

proteção do conteúdo está baseada na necessidade de acesso que cada usuário necessita e sua 

identificação e autenticação são realizadas por meio de uma Identificação de Usuário (User 

ID) e uma senha no processo de logon. O controle de acesso físico não será objeto do presente 

estudo podendo ser  focalizado em pesquisas posteriores. 

 

Exemplos de Diretrizes de Segurança: 

1) Esta PSI define as diretrizes para a SIC consideradas adequadas para o manuseio, 

controle e proteção das informações contra destruição, modificação, divulgação 

indevida e acessos não autorizados, sejam acidentais ou intencionais. 

 

2) As diretrizes da PSI constituem os principais pilares da Gestão de Segurança da 

Informação, norteando a elaboração das Normas de Segurança Interna (NSI). 

 

3) Deverão ser mantidos Plano de Gerenciamento de Incidentes e Plano de 

Recuperação de Desastres formais e periodicamente testados, para garantir a 

continuidade das atividades críticas e o retorno à situação de normalidade. 

 

4) Os sistemas, as informações e os serviços utilizados pelos usuários, no exercício 
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de suas atividades, são de exclusiva propriedade da Instituição, não podendo ser 

interpretados como de uso pessoal e devem ser protegidos, segundo as diretrizes 

descritas nesta Política e demais regulamentações em vigor. 

 

5) Todos os ativos de informação estão sujeitos a monitoração e auditora, e que os 

registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da PSI e 

demais regulamentações em vigor. 

 

6) Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser discutidos em ambientes  
públicos ou em áreas expostas. 

 

7) A identificação do usuário deve ser pessoal e intransferível, qualquer que seja a 

forma, permitindo de maneira clara e irrefutável o reconhecimento do envolvido. 

 

8) Qualquer tipo de dúvida sobre a PSI, as Normas de Segurança Interna (NSI) e 

demais regulamentações de SIC deve ser imediatamente esclarecido com a área de 

Gestão de Segurança da Informação. 

 

4.5.8  Diretrizes Específicas 

 

Os conceitos e definições constantes deste item se aplicam de forma a auxiliar a 

interpretação da Política de Segurança da Informação da Instituição e também no 

estabelecimento de futuras normas complementares. 

 

Exemplo de Diretrizes Específicas: 

1) Gestão da Segurança da Informação 

 

- Manter mecanismos de proteção; 

- Planejar medidas de proteção de acordo como valor a ser protegido;  

- Citar os requisitos de SIC nos acordos celebrados pela Instituição. 

 

2) Gestão de Ativos 

 

- Observar Norma de Segurança e procedimentos específicos; 

- Os ativos ser inventariados, atribuídos aos respectivos responsáveis e seu uso 

deve estar em conformidade com os princípios e Norma de Segurança; 

 - Classificar os ativos em termos de valor, requisitos legais, sensibilidade e 

criticidade para a Instituição; 

- O usuário deve ter acesso apenas aos ativos necessários e indispensáveis ao seu 

trabalho. 
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3) Tratamento da Informação 

 

- Definir como as informações e os sistemas de informação da Instituição deverão 

ser protegidos contra ameaças e ações não autorizadas, acidentais ou não. 

 

- Definir a forma de proteção da informação de acordo com o seu valor, 

sensibilidade e criticidade, usando para isso o sistema de classificação da 

informação. 

 

4) Classificação da Informação 

 

Classificar as informações segundo o grau de sigilo, criticidade e outros, conforme 

normas e legislação específica em vigor. 

 
5) Material Impróprio 

 

Definir como expressamente proibido o acesso, uso, guarda e encaminhamento de 

material não ético, discriminatório, malicioso, obsceno ou ilegal, por intermédio de quaisquer 

dos meios recursos de comunicações disponibilizados pela Instituição. 

 

6) Gestão de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes 

 

- Definir como serão tratadas as notificações e atividades relacionadas à incidentes 

de segurança em rede de computadores. 

 

- Definir um Plano de Gerenciamento de Incidentes específico, comunicados e 

registrados. 

 

7) Gestão de Riscos 

 

Este item deve, de acordo com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, definir 

critérios de determinação dos riscos que podem ou não ser aceitos e os custos de seu 

tratamento. 

 

Exemplos dos Critérios: 

- A Gestão de Riscos deve ser realizada no âmbito da Instituição, visando 

identificar os ativos relevantes e determinar ações de gestão apropriadas, e 
deve ser atualizada periodicamente, ou tempestivamente, em função de 

inventários de ativos, de mudanças, ameaças ou vulnerabilidades. 

 

- O Plano de Continuidade de Negócio deverá complementar a análise de riscos, 

visando limitar os impactos do incidente e garantir que as informações 

requeridas para os processos do negócio estejam prontamente disponíveis. 
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- O Plano de Gerenciamento de Incidentes definirá responsabilidades e 

procedimentos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a 

incidentes de SIC. 

 

8) Gestão de Continuidade de Negócios 

 

Neste item deve-se definir a elaboração de um Plano de Continuidade que deverá ser 

implementado no caso de ocorrência de determinado incidente de segurança da informação. 

 

Exemplos: 

- Este plano deve fornecer uma estrutura para que se desenvolva uma resiliência 

organizacional que seja capaz de responder efetivamente aos incidentes de 

SIC e minimizar os impactos decorrentes de falhas, desastres ou 

indisponibilidades significativas sobre as atividades da Instituição, além de 

recuperar perdas de ativos de informação a um nível aceitável.  

 

- As áreas da Instituição deverão manter processo de gestão de continuidade de 

negócios, visando não permitir que os negócios baseados em Tecnologia da 

Informação sejam interrompidos e, também, assegurar a sua retomada em 

tempo hábil, quando for o caso. 

 
9) Auditoria 

 

Neste item deve-se descrever os procedimentos de auditoria nos sistemas que 

deverão ser realizados frequentemente a fim de proteger a organização de possíveis incidentes 

de segurança. 

 

Exemplos: 

- A área de Tecnologia da Informação deverá manter registros e procedimentos, 

como trilhas de auditoria e outros que assegurem a conformidade através do 

rastreamento, acompanhamento, controle e verificação de acessos a todos os 

sistemas corporativos e rede interna do CPII. 

 

- A auditoria efetua verificação de forma aleatória e temporal por meio de 

amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos 

instituídos pela alta administração. 

 

10) Conformidade 

 

A conformidade é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e 

regulamentares, as diretrizes, a PSI, as NSI e os procedimentos estabelecidos para o negócio e 

para as atividades da Instituição, bem como para evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou 

não conformidade que possa ocorrer. 
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11) Controle de Acesso 

 

Neste item define-se as normas para utilização da rede como login, acesso aos 

arquivos no servidor e tentativas não autorizadas de acesso, a administração de contas e a 

utilização de senhas. 

 

Exemplos de Regras de Controle de Acesso: 

- As regras de controle de acesso a todo sistema corporativo, Intranet, Internet, 

informações, dados e às instalações físicas da Instituição deverão ser 

definidas e regulamentadas, através de Norma de Segurança Interna (NSI), 

com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e a proteção dos ativos. 

 

- Todas as contas de acesso aos ativos de informação e as instalações físicas da 

Instituição deverão ser revogadas ou suspensas quando não mais 

necessárias, conforme normas e legislação específica em vigor. 

 

- Todo acesso às informações e aos ambientes lógicos da Instituição deve ser 

controlado, de forma a garantir acesso apenas às pessoas autorizadas pelo 

respectivo proprietário da informação contemplando: 

 

a) Controle de Acesso Lógico: Permite que os sistemas de TI verifiquem a 

identidade dos usuários que tentam utilizar seus serviços.  

 

b) Controle de Acesso Físico: Por questão de segurança, é obrigatório o uso 

de identificação física em todos os ambientes e instalações da Instituição. 

 

12) Uso de E-mail 

 

Neste item definimos as normas de utilização do e-mail corporativo englobando o 

envio, recebimento e gerenciamento das contas. 

 

   Exemplo: 

   O correio eletrônico institucional constitui recurso da Instituição, sendo 

disponibilizado na rede corporativa para aumentar a agilidade, segurança e economia das 

comunicações oficial e informal. As regras de acesso e utilização de e-mail devem atender a 

todas as orientações desta PSI e da Norma de Segurança Interna (NSI) específica, além das 

demais diretrizes do Governo. 

 

13) Acesso a Internet 

 

Este item define normas de utilização da internet como: navegação, downloads e 

uploads de arquivos. 
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Exemplo:  

Todos os servidores têm direito de acesso à rede mundial de computadores (Internet), 

no ambiente de trabalho da Instituição, com utilização exclusiva para fins 

complementares às atividades do setor, para enriquecimento intelectual ou como 

ferramenta para buscar informações que contribuam para o desenvolvimento de seu 

trabalho e que deve ser regido por Norma de Segurança Interna (NSI) específica, 

atendendo às determinações desta PSI, e demais orientações governamentais e 

legislação em vigor. 

 

14) Uso das Redes Sociais 

 

Este item define normas de utilização das redes sociais no âmbito das Instituições 

devendo constar suas regras em Norma Específica. 
 

Exemplo: 

O uso das Redes Sociais disponíveis na rede mundial de computadores, com o 

objetivo de prestar atendimento e serviços púbicos, divulgando ou compartilhando 

informações do CPII, deve ser regido por Norma de Segurança Interna (NSI) específicas, 

atendendo às determinações desta PSI, e demais orientações governamentais e legislação em 

vigor. 

 

15) Uso de Dispositivos Móveis 

 

Neste item define-se as regras gerais de utilização dos dispositivos móveis para o 

acesso as informações da Instituição. 
 

Exemplo: 

As diretrizes gerais de uso de dispositivos móveis para acesso sem fio às 

informações, sistemas, aplicações e e-mail da Instituição, devem considerar, prioritariamente, 

os requisitos legais e a estrutura da Instituição, atendendo a esta Política de Segurança da 

Informação e regidas por Norma de Segurança Interna (NSI) específica, a qual contemplará 

recomendações sobre o uso desses dispositivos. 

 

16) Uso de Computação em Nuvem 

 

Neste item deve ser definido regras especiais para o acesso e armazenamento de 

informações da Instituição que serão hospedadas na nuvem. 
 

Exemplo: 

O uso de recursos de Computação em Nuvem para suprir demandas de transferência 

e armazenamento de documentos, processamento de dados, aplicações, sistemas e demais 

tecnologias da informação, deve ser regido por Norma de Segurança Interna (NSI) 

específicas, atendendo à determinações desta PSI e demais orientações governamentais e 

legislação em vigor, visando garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade das informações hospedadas na nuvem, em especial aquelas sob custódia e 

gerenciamento de um prestador de serviço. 
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17) Capacitação e Aperfeiçoamento 

 

Este item define como será feita a capacitação dos servidores para que eles 

desenvolvam competências em Segurança da Informação. 

 

18) Patrimônio Intelectual 

 

Neste item informa-se a toda a Instituição que as informações, os sistemas e os 

métodos criados pelos servidores, no exercício de suas funções, serão patrimônios intelectuais 

da mesma, não cabendo, portanto, qualquer forma de direito autoral. 

 

19) Termo de Responsabilidade e Sigilo 

   

Neste item define-se como será o documento oficial que compromete servidores, 

colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço com a política de segurança. 

 

4.5.9  Penalidades 

 

Neste item a instituição deve demonstrar que punições serão aplicadas aos 

servidores, estagiários, prestadores de serviços e a todos que desrespeitarem ou violarem a 

política de segurança, podendo ser desde advertências até ações judiciais. 

 

Exemplos de Punições: 

- O descumprimento ou violação, pelo usuário, das regras previstas na Política de 

Segurança da Informação (PSI) poderá resultar na aplicação das sanções previstas 

em regulamentações internas e legislação em vigor. 

 

- O usuário responderá disciplinarmente e/ou civilmente pelo prejuízo que vier a 

ocasionar à Instituição, podendo culminar com o seu desligamento e eventuais 

processos criminais, se aplicáveis. 

 

4.5.10  Competências e Responsabilidades 

 

Neste item definimos as atribuições e responsabilidades de todos os servidores 

envolvidos, sejam eles servidores, estagiários e colaboradores da instituição. 

Deve-se descrever as regras de trabalho e a hierarquia de responsabilidade. É neste 

item que deve constar a criação de um Comitê de Segurança da Informação e suas atribuições, 

bem como a autoridade máxima responsável pela aprovação da Política de Segurança, 



82 

 

conforme exemplos abaixo: 

Exemplos: 

- A implementação, o controle e a gestão da Política de Segurança da Informação 

tem a seguinte infraestrutura de gerenciamento: 

 

- A Instituição deverá criar e manter um Comitê de Segurança da Informação (CSI) 

competente para: 

   

a) Assessorar na implementação das ações de Segurança da Informação; 

 

b) Propor recursos necessários às ações de Segurança da Informação; 

 

c) Propor alterações na Política de Segurança da Informação (PSI); 

 

d) Propor Normas de Segurança Interna (NSI) adicionais e procedimentos 

relativos à segurança da informação no âmbito da Instituição; 

  

- O usuário é responsável pela segurança dos ativos e processos que estejam sob sua 

responsabilidade e por todos os atos executados com suas identificações, tais 

como: crachá, token, login, senha eletrônica, certificado digital e endereço de 

correio eletrônico. 

 

- É dever de cada usuário conhecer e zelar pelo cumprimento desta Política de 

Segurança da Informação. 

 

- Todos os usuários da Instituição são responsáveis pelas ações de SIC, observando 

de forma específica as atribuições pertinentes a cada cargo e /ou função. 

 

- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta PSI serão analisados, 

dirimidos ou solucionados pelo CSI. 

 

4.5.11  Divulgação e Conscientização 

 

Neste item define-se como será feita a divulgação e conscientização da Política de 

Segurança, utilizando os métodos mais adequados a cada Instituição. 
 

Exemplos: 

- A divulgação das regras e orientações de segurança aplicadas aos usuários deve ser 

objeto de campanhas internas permanentes, disponibilização integral e contínua na 

Intranet, seminários de conscientização e quaisquer outros meios, como forma de 

ser criada uma cultura de segurança dentro da Instituição. 

 

- Cabe ao Gestor de Segurança da Informação providenciar a divulgação interna 

desta PSI e das Normas de Segurança Interna (NSI), inclusive com publicação 

permanente na página da intranet da Instituição, para que seu conteúdo possa ser 

consultado a qualquer momento e desenvolver processo permanente de divulgação, 

sensibilização, conscientização e capacitação dos usuários sobre os cuidados e 
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deveres relacionados à SIC. 

 

4.5.12  Vigência 

 

Na vigência será declarado o tempo que a política irá vigorar ou que estará em 

execução. 
 

 Exemplo: 

- A presente política tem prazo de validade indeterminado, portanto, sua vigência se 

estenderá até a edição de outro marco normativo que a atualize ou a revogue e 

passa a vigorar a partir da data de sua publicação.  

 

4.5.13  Declaração de Comprometimento 

 

Neste tópico é recomendado que a Política de Segurança seja aprovada pelo mais 

alto dirigente da instituição, homologando não só a Política bem como as normas e 

procedimentos de segurança. 

 

Exemplo: 

Com a homologação desse documento, o Reitor do Colégio Pedro II declara-se 

comprometido em proteger todos os ativos de informação da Autarquia. 

 

4.5.14  Atualização 

 

A política de segurança deve ser atualizada periodicamente a fim de se manter 

atualizada com as novas tecnologias e acontecimentos em segurança da informação. 

 

Exemplos: 

- Os instrumentos normativos gerados a partir desta PSIC deverão ser revisados 

sempre que se fizer necessário, em função de alterações na legislação pertinente 

ou de diretrizes políticas do Governo Federal, ou conforme os seguintes critérios: 

 

-  As unidades da Instituição terão prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação 

desta PSI, para submeterem ao Comitê de Segurança da Informação (CSI), 

proposta de atualização desta PSI. 

 

Após a realização desta proposta foi criado um modelo para posterior apresentação 

na Instituição, que pode ser visualizado no Apêndice A. 
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4.6  CICLO DE ATUALIZAÇÃO 

 

Com base no ―PDCA‖ (Plan-Do-Check-Act), citado na Norma ABNT NBR ISO/IEC 

27001:2006, que define um método de melhoria contínua, são sugeridos procedimentos para 

atualização da política de segurança através de um ciclo de planejamento, implementação, 

verificação e aperfeiçoamento, a fim de que a Política seja um documento dinâmico e que 

deve ser revisado de tempos em tempos, de acordo com a figura 12. 

 

Planejamento: nesta fase planejamos as ações de elaboração da política de acordo 

com os requisitos do planejamento da organização. 

 

Implementação: esta é a fase que a política de segurança é posta em execução. 

 

Verificação: nesta fase é realizada a tarefa de monitorar a execução da política, 

visando acompanhar sua eficácia. 

 

Aperfeiçoamento: nesta fase são realizadas as ações de correção, ajuste e 

aperfeiçoamento. 

 

 

 

Figura 12 – Processo de Atualização da Política de Segurança com base no ciclo PDCA 

Fonte: Monteiro, 2009 
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4.7  ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA 

 

 O Colégio Pedro II, por ser uma Instituição centenária, e logicamente com muitos 

princípios e regras tradicionais ainda da época do Império, torna mais difícil a implantação de 

um sistema de segurança no qual regras devem ser cumpridas, não importa qual o seu cargo 

ou função, ou qual o seu setor, assim, fica mais complicado a implementação de regras 

modernas e atuais, que muitos de nossos servidores ainda acham desnecessárias para o bom 

andamento da Instituição. 

 A cultura tradicionalista baseia-se no princípio de que nada vai abalar as informações 

da Instituição, como no passado, quando não tínhamos as tecnologias e facilidades existentes 

atualmente e quando as informações circulavam em documentos impressos, bem mais fáceis 

de se guardar e limitar o acesso a elas. Hoje em dia a informação circula pela rede 

informatizada sendo muito mais vulnerável a interceptações de pessoas mal-intencionadas. 

 Há uma grande dificuldade de se conscientizar as pessoas que acham, as vezes, 

exagero tantas regras a serem seguidas, senhas e formulários de autorização a serem 

preenchidos para se acessar determinada informação. Esta é a grande dificuldade na 

implementação de uma Política de Segurança, a conscientização do usuário. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÃO 
 

 

5.1  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca por soluções para os problemas de segurança em ambientes computacionais 

envolve o desenvolvimento de padrões especiais voltados para a necessidade do bem que se 

quer proteger. A implantação de um Sistema de Segurança da Informação, permite aos 

usuários verificar a proteção e segurança de suas informações dentro de um organização. 

Do ponto de vista técnico, deve-se estabelecer um modelo de atuação comum a 

todos, a fim de padronizar a atuação das equipes no caso da ocorrência algum incidente de 

segurança, com a aplicação de normas já pré-definidas para a resolução dos problemas, 

diminuindo assim o tempo de indisponibilidade dos sistemas da Instituição. 

O modelo de segurança desenvolvido teve como referência a infraestrutura de 

informática do Colégio Pedro II. Sua implementação e manutenção exigem dedicação e 

comprometimento da comunidade da Instituição; por isso, tornar um ambiente computacional 

seguro é tarefa bastante complexa, que requer gestão, organização e participação de todos os 

envolvidos com esta finalidade. 

Esta pesquisa abordou a informação e suas origens, seus primeiros cientistas, a 

segurança da informação, seus princípios, as medidas de segurança, dentre as quais a política 

de segurança que é o objetivo desta pesquisa, criando-se assim um modelo de política de 

segurança que possa servir para as diversas Instituições de Ensino. 

Com a dependência das organizações em relação aos sistemas de informações, estas 

se tornam cada vez mais vulneráveis à ameaças, colocando as organizações em constante 

risco, por isso a segurança da informação tornou-se um dos pontos mais importantes para a 

sua sobrevivência, e dentre as medidas de segurança utilizadas para garantir esta segurança 

está a Política de Segurança da Informação, que define normas e procedimentos a serem 

seguidos por todos os usuários das Instituições a fim de garantir a segurança destas 

informações. 

Para o desenvolvimento do modelo de Política de Segurança foi utilizada a Norma 

NBR ISO/IEC 17799: 2005, que trata da gestão da segurança da informação e políticas de 

segurança de diversas Universidades públicas do país. Foi escrito um modelo simples, de 

maneira clara e concisa, mas com todos os itens importantes para uma política de segurança, 
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contendo a definição, princípios, deveres e responsabilidades, a fim de conscientizar e educar 

os usuários, com o comprometimento da Alta Administração, que deverá ser expresso na 

política. Foram encontradas dificuldades em função de que cada organização possui uma 

cultura de segurança da informação, profissionais que não possuem conhecimentos 

específicos para sua elaboração e autoridades que não apoiam ou não se comprometem na 

tarefa de implementar este documento por desconhecerem a importância e a necessidade da 

PSI na estrutura atual de uma Instituição e também para atendimento da legislação em vigor.  

A elaboração deste modelo de PSI é apenas o ponto de partida no processo de 

segurança da informação. Para sua implementação deverão ser criadas normas referentes a 

cada política, sendo disponibilizados ao acesso de todos os funcionários, alunos e demais 

envolvidos, pois seu estabelecimento só será efetivado com o comprometimento de todos, 

uma vez que o sucesso da aplicação da PSI está diretamente relacionado a sua divulgação e 

compreensão correta de seus dispositivos. 

Com a implementação da política, será necessário treinamento e conscientização de 

todos os servidores e demais colaboradores da organização. Este modelo poderá ser seguido 

por outras Instituições a fim de oferecer subsídios para elaboração de suas políticas de 

segurança, visto que mesmo entre as Instituições de Ensino existem algumas particularidades 

específicas de cada uma, e deverá ser constantemente aperfeiçoado e atualizado de acordo 

com as novas tecnologias que surgem a todo instante, a fim de que se possa ter um ambiente 

com o menor risco possível. 

 

5.2  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Neste item serão apresentadas as respostas às questões das perguntas presentes no 

capítulo I. 

 

- Questão 1: Quais são as particularidades das Instituições de Ensino, que as 

diferenciam da empresa privada, no que tange ao acesso às informações? 

Resposta: Nas Instituições de Ensino, além do funcionário, temos o aluno e o 

bolsista que frequentemente acessa as informações disponibilizadas pela Instituição. Devido a 

estas diferenciações, a Política de segurança para estas Instituições deve ser confeccionada 

buscando atender a estes públicos mistos com regras para os diversos grupos afim de que a 

segurança seja a mais abrangente possível. 
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- Questão 2: - Como a política de segurança deve ser construída a fim de atender aos 

múltiplos grupos e seus diferentes interesses? 

Resposta: Para manter a segurança das informações disponibilizadas, cada grupo 

deve conhecer as regras gerais e as normas específicas de seu grupo a fim de se evitar expor 

as informações da Instituição a pessoas mal-intencionadas. 

 

- Questão 3: - Porque o crescimento da TI nas Instituições e também no Colégio 

Pedro II fez com que surgisse uma preocupação maior com a segurança da informação? 

Resposta: Os sistemas passaram a ser desenvolvidos pela própria Instituição a fim 

de que pudesse estar alinhados com seus objetivos estratégicos e introduzidos controles de 

segurança para as informações neles contidas. 

 

- Questão 4: Porque a gestão de riscos não se resume somente a medidas de 

segurança? 

Resposta: A Política de Segurança manterá um monitoramento contínuo a fim de 

identificar possíveis vulnerabilidades que podem em determinadas áreas que possam 

necessitar de revisões e ajustes, bem como um plano de continuidade de negócios, para 

manter os serviços críticos da Instituição em situações de emergência. 

 

5.3  SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente estudo restringiu-se à criação de uma Política de Segurança da estrutura 

de informática em sua parte lógica, pois até a presente data não havia nenhuma norma de 

segurança implantada na Instituição.  

Não foi objeto desta pesquisa a criação das normas de segurança para cada tópico da 

Política de Segurança, sugere-se portanto, explicitar cada diretriz específica da política, 

descrevendo os procedimentos a serem realizados para cada tipo de ação relacionada nestas 

diretrizes, bem como a criação dos Comitês de Segurança e de TI, visto que se necessitaria de 

mais tempo para elaboração das Normas Específicas e Regimentos dos Comitês. 

 

Também não foram analisadas nesta pesquisa as políticas de segurança física, pois 

englobaria as diversas Pró-Reitorias e Seções da Instituição, visto que ocorrem algumas 

particularidades entre estes diversos setores o que demandaria um tempo maior para a 

discussão de normas mais específicas a serem aplicadas a cada setor de acordo com suas 
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especificidades, e também normas de segurança para o acesso físico aos laboratórios de 

informática existentes em cada campus, ficando este tópico para ser implementado em 

trabalhos futuros. 
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1- Escopo 
  

A Política de Segurança da Informação (PSI) do Colégio Pedro II (CPII) é uma 

declaração formal da Instituição manifestando seu compromisso com a proteção à informação 

de sua propriedade e/ou sob sua guarda. Seu propósito as atividades do Colégio Pedro II no 

que diz respeito à gestão de riscos e tratamento de incidentes de Segurança da Informação 

(SI), através da implementação de procedimentos e mecanismos, que visam a eliminação ou 

redução de ocorrências em modificações não autorizadas (confidencialidade, integridade e 

autenticidade), bem como a disponibilidade dos recursos e sistemas críticos a fim de garantir a 

continuidade dos negócios da Instituição, em conformidade com a legislação vigente, normas 

pertinentes, requisitos regulamentares e contratuais, valores ético e as melhores práticas de SI. 

 

2- Objetivo 
 

2.1- Estabelecer diretrizes estratégicas, responsabilidades e competências, visando 

assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados, 

informações, e documentos produzidos, armazenados e transmitidos, por todos os meios de 

informação do Colégio Pedro II contra ameaças, a fim de preservar seus ativos. 

 

2.2- Estabelecer o comprometimento da alta direção do Colégio, com vistas a prover apoio 

para sua implementação, e estabelecer ambiente seguro, proporcionando melhor qualidade 

nos processos de gestão e controle dos sistemas de informação. 

 

 

3- Abrangência e Vigência 
 

A PSI deverá ser cumprida por todas as unidades administrativas, servidores, 

colaboradores, estagiários, consultores externos e terceirizados que prestam serviço em razão 

de contratos administrativos firmados na forma da Lei, bem como por todo aquele que tenha 

acesso a dados ou informações no ambiente do CPII. 

É obrigação de cada servidor, colaborador, estagiário, consultor externo e terceirizados 

manter-se atualizado em relação a esta PSI e aos procedimentos e normas relacionadas. 

A presente política tem prazo de validade indeterminado, portanto, sua vigência se 

estenderá até a edição de outro marco normativo que a atualize ou a revogue e passa a vigorar 

a partir da data de sua publicação.  

 

 

4- Conceitos e Definições  
 

Os conceitos e definições constantes deste item se aplicam de forma a auxiliar a 

interpretação da Política de Segurança da Informação e das Comunicações do Colégio Pedro 

II e também no estabelecimento de futuras normas complementares. 
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4.1- A informação é um ativo essencial para os negócios do Colégio Pedro II e 

consequentemente necessita ter uma proteção adequada, principalmente nos ambientes 

interconectados onde é crescente o número e a variedade de ameaças e vulnerabilidades. 

 
4.2- A estrutura normativa da SI do Colégio Pedro II será composta por um conjunto de 

documentos com dois níveis hierárquicos distintos, relacionados a seguir: 

 

4.2.1- Política de Segurança da Informação (PSI) define a estrutura, as diretrizes e 

as obrigações referentes à SI. 

 

4.2.2- Normas de Segurança Interna (NSI) estabelecem responsabilidades e 

procedimentos definidos de acordo com as diretrizes da PSI, tendo como objetivos: 

 

 Definir regras e instrumentos de controle para assegurar a conformidade de 
processos, produtos ou serviços; 

 

 Proporcionar meios mais eficientes na troca de informações, melhorando a 

confiabilidade das atividades públicas e dos serviços prestados pelo Colégio; 

 

 Evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre processos, produtos ou 
serviços. 

 

4.2.3-  Plano de Segurança da Informação (PlSI) instrumentaliza o disposto nas 

Normas e na Política, permitindo a direta aplicação nas atividades institucionais. 

 

4.3- Para os efeitos dessa Política no CPII, entende-se por: 

 

4.3.1- Ameaça: Conjunto de fatores externos ou causa potencial de um incidente 

indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou para o Colégio Pedro II. 

 

4.3.2- Ativos de informação: Os meios de armazenamento, transmissão e 

processamento de informação, os sistemas de informação, bem como os locais onde se 

encontram esses meios, as pessoas que a eles têm acesso, a imagem institucional, os 

serviços e tudo aquilo que tem valor para o Colégio Pedro II e que esteja relacionado 

com a informação e comunicações. 

 

4.3.3- Contas de acesso: Permissões concedidas por autoridade competente do CPII 

após o processo de credenciamento, que habilitam determinada pessoa, sistema ou 

organização ao acesso. A credencial pode ser física, como crachá, cartão, token, selo 

ou lógica para identificação de usuários. 

 

4.3.4- Continuidade: capacidade estratégica e tática de um órgão ou entidade de se 

planejar e responder a incidentes ou interrupções de negócios, minimizando seus 

impactos e recuperando perdas de ativos da informação nas atividades críticas, de 

forma a manter suas operações em um nível aceitável e previamente definido; 

 

4.3.5- Gestão da Continuidade: processo contínuo de gestão e governança 

suportado pela alta direção com recursos apropriados para garantir as ações 

necessárias de forma a identificar o impacto de perdas em potencial, manter estratégias 
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e planos de recuperação viáveis e garantir a continuidade de fornecimento dos 

produtos; 

 

4.3.6- Gestão de Riscos: conjunto de processos que permitem identificar e 

implementar as medidas de proteção necessárias para minimizar ou eliminar os riscos 

a que estão sujeitos os ativos de informação e equilibrá-los com os custos operacionais 

e financeiros envolvidos, tais como: 

 

4.3.6.1- Análise: uso sistemático de informações para identificar fontes e estimar 

o risco; 

 

4.3.6.2- Avaliação: processo onde se compara o risco estimado com critérios de 

risco predefinidos para determinar sua importância; 

 

4.3.6.3- Identificação de Riscos: processo para localizar, listar e caracterizar 

elementos do risco; e 

 

4.3.6.4- Tratamento: processo e implementação de ações de Segurança da 

Informação para evitar, reduzir, reter ou transferir um risco. 

 

4.3.7- Gestor: autoridade responsável pela definição de critérios de acesso, 

classificação, tempo de vida e normas específicas do uso da informação; 

 

4.3.8- Incidente de Segurança: Qualquer evento adverso, confirmado ou sob 

suspeita, ou ocorrência que promova uma ou mais ações tendentes a comprometer ou 

ameaçar a disponibilidade, a integridade, confidencialidade ou a autenticidade de 

qualquer ativo de informação do Colégio. 

 

4.3.9- Plano de Continuidade de Negócios: conjunto de procedimentos e 

informações que devem ser adotados para que a Instituição mantenha seus ativos de 

informação críticos e a continuidade de suas atividades em local alternativo num nível 

previamente definido, em casos de incidentes;  

 

4.3.10-  Plano de Recuperação de Desastres: documentação dos procedimentos e 

informações necessárias para que o CPII operacionalize o retorno das atividades 

críticas à normalidade; 

 

4.3.11-  Quebra de Segurança: ação ou omissão, intencional ou acidental, que resulta 

no comprometimento da SI do CPII. 

 

4.3.12-  Resiliência: poder de recuperação ou capacidade de enfrentamento ágil de 

situações inesperadas e de superação das adversidades para restabelecer processo de 

normalidade do Colégio e resistir aos efeitos de um incidente. 

 

4.3.13-  Segurança da Informação (SI): ações que objetivam viabilizar e assegurar a 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações, 

abrangendo não só aspectos tecnológicos, mas também recursos humanos e processos. 
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4.3.14-  Tecnologia da Informação (TI): conjunto de todas as atividades e soluções 

providas por recursos de computação. Serve para designar o conjunto de recursos 

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. 

 

4.3.15-  Termo de Responsabilidade: acordo de confidencialidade e não divulgação 

de informações que atribui responsabilidades ao Colaborador e ao Administrador de 

Serviço quanto ao sigilo e à correta utilização dos ativos de propriedade ou 

custodiados pelo CPII 

 

4.3.16-  Tratamento da Informação: recepção, produção, reprodução, utilização, 

acesso, transporte, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação e controle 

das informações, inclusive as sigilosas 

 

4.3.17-  Usuários: Servidores, agentes públicos, terceirizados, colaboradores, 

consultores, auditores e estagiários que obtiveram autorização do responsável pela 

área interessada de acesso aos Ativos de Informação do CPII, formalizada por meio da 

assinatura de um Termo de Responsabilidade. 

 

4.3.18-  Vulnerabilidade: conjunto de fatores internos ou causas potenciais de um 

incidente indesejado, que podem resultar em risco para um ativo ou sistema e que 

podem ser evitados por uma ação interna de Segurança da Informação. 

 

4.3.19-  Dispositivos Móveis: consiste em equipamentos portáteis dotados de 

capacidade computacional, e dispositivos removíveis de memória para 

armazenamento, entre os quais se incluem, não se limitando a estes: notebooks, 

netbooks, smartphones, tablets, pendrives, USB drives, HDs externos e cartões de 

memória. 

 

4.3.20-  Computação em Nuvem: modelo computacional que permite acesso por 

demanda, e independente da localização, a um conjunto compartilhado de recursos 

configuráveis de computação (rede de computadores, servidores, processamento, 

armazenamento, aplicativos e serviços), provisionados com esforços mínimos de 

gestão ou interação com o provedor de serviços. 

 

4.3.21-  Redes Sociais: estruturas sociais, disponíveis na rede mundial de 

computadores (Internet), compostas por pessoas ou organizações, conectadas por um 

ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. 

 

5- Referências Legais e Normativas  
 

As ações de SI do CPII deverão observar os seguintes requisitos legais e normativos: 

 

5.1- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

 

5.2- Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. 

 

5.3- Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Informática, e dá outras providências. 
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5.4- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 

5.5- Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados e dá outras providências. 

 

5.6- Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 

providências. 

 

5.7- Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras providências. 

 

5.8- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências. 

 

5.9- Decreto nº 1.171, de 24 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

 

5.10- Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, institui a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

 

5.11- Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda de 

dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse de segurança da 

sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras 

providências. 

 

5.12- Decreto  nº  5.482,  de  30  de  junho  de  2005,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  de  

dados  e informações  pelos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal,  por  

meio  da  Rede Mundial de Computadores (Internet). 

 

5.13- Decreto nº 6.029, de 1 de fevereiro de 2007, institui o Sistema de Gestão da Ética do 

Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

 

5.14- Decreto Nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, dispõe sobre os procedimentos para 

credenciamento de segurança  e  tratamento  de  informação  classificada  em  qualquer  

grau  de  sigilo,  e  também  sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 

 

5.15- Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, dispõe sobre o Código de Processo 

Penal. 

 

5.16- Instrução Normativa GSI Nº 1, de 13 de Junho de 2008, disciplina a Gestão de 

Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e 

indireta, e dá outras providências. 
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5.17- Instrução Normativa GSI Nº 2, de 5 de fevereiro de 2013, dispõe sobre o 

Credenciamento de segurança para o tratamento de informação classificada, em qualquer 

grau de sigilo, no âmbito do Poder Executivo Federal.  

 

5.18- Instrução Normativa GSI Nº 3, de 6 de março de 2013, dispõe sobre os parâmetros e 

padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em algoritmos de Estado para 

criptografia da informação classificada no âmbito do Poder Executivo Federal. 

 

5.19- Acórdão nº 1603/2008 do Plenário do TCU, de 13 de agosto de 2008, dispõe sobre o 

levantamento de auditoria, situação da governança de tecnologia da informação - TI na 

administração pública federal, ausência de planejamento estratégico institucional, 

deficiência na estrutura de pessoal e tratamento inadequado à confidencialidade, 

integridade e disponibilidade das informações. 

 

5.20- Portaria Interministerial MCT/MPOG nº 140, de 16 de março de 2006, que disciplina 

a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, por meio da rede mundial de computadores (Internet) e dá outras providências.  

 

5.21- Norma ABNT NBR/ISO/IEC TR 13335-3:1998, que fornece técnicas para a gestão 

de segurança na área de tecnologia da informação. Baseada na norma ISO/IEC 13335-1 e 

TR ISO/IEC 13335-2. 

 

5.22- Norma ABNT NBR/ISO/IEC 15999:2007, que institui o código de melhores práticas 

para Gestão de Continuidade de Negócios.  

 

5.23- Norma  ABNT NBR/ISO/IEC  27001:2006,  que  estabelece  os  elementos  de  um  

Sistema  de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. 

 

5.24- Norma ABNT NBR/ISO/IEC 27002:2005, que institui o Código de Práticas para a 

Gestão da Segurança da Informação. 

 

5.25- Norma ABNT NBR/ISO/IEC 27005:2008, que fornece as diretrizes para a Gestão de 

Riscos de Segurança da Informação e Comunicações.  

 

5.26- Norma ABNT/ISO/IEC Guia 51: Fornece aos elaboradores de normas 

recomendações para a inclusão dos aspectos de segurança nestes documentos. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2014. 

 

5.27- Norma ABNT/NBR/ISO Guia 73: Gestão de Riscos – Vocabulário – Recomendações 

para uso em normas. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. 

 

5.28- Norma Complementar nº 01/IN01/DSIC/GSIPR, de 14 de outubro de 2008, dispõe 

sobre a Atividade de Normatização. 

 

5.29- Norma Complementar nº 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 14 de outubro de 2008, dispõe 

sobre a Metodologia de gestão de segurança da Informação e Comunicações. 

 

5.30- Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, de 03 de julho de 2009, dispões 

sobre as diretrizes para elaboração de política de segurança da informação e comunicações 

nos órgãos e entidades da administração pública federal. 
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5.31- Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR, de 15 de fevereiro de 2013, dispõe 

sobre a gestão de riscos de segurança da informação e comunicações – GRSIC. 

 

5.32- Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR, de 17 de agosto de 2009, dispões 

sobre a criação de equipes de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais – 

ETIR. 

 

5.33- Norma Complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR, de 23 de novembro de 2009, 

estabelece as diretrizes para gestão de continuidade de negócios em segurança da 

informação e comunicações. 

 

5.34- Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, estabelece 

as diretrizes para implementação de controles de acesso relativos à segurança da 

informação e comunicações. 

 

5.35- Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSI/PR, de 19 de agosto de 2010, que 

estabelece as Diretrizes  para  Gestão  de  Incidentes  em  Redes  Computacionais  nos  

órgãos  e  entidades  da Administração Pública Federal.  

 

5.36- Norma Complementar nº 09/IN01/DSIC/GSI/PR, de 16 de julho de 2014, que 

estabelece orientações específicas para o uso de recursos criptográficos em Segurança da 

Informação e Comunicações, nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 

(APF), direta e indireta. 

 

5.37- Norma Complementar nº 10/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, Estabelece 

diretrizes para o processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de Informação, para 

apoiar a Segurança da Informação e  Comunicações  (SIC),  dos  órgãos  e  entidades  da  

Administração  Pública  Federal (APF),  direta  e indireta.  

 

5.38- Norma Complementar nº 11/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança  da 

Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos ou entidades da Administração Pública 

Federal (APF), direta e indireta. 

  

5.39- Norma Complementar nº 12/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes e orientações básicas para o uso de dispositivos móveis nos aspectos  

referentes à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

  

5.40- Norma Complementar nº 13/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece diretrizes para a Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à Segurança da 

Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal (APF), direta e indireta. 

  

5.41- Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de fevereiro de 2012, 

estabelece  diretrizes  para  a  utilização  de tecnologias de Computação em Nuvem, nos 

aspectos relacionados à Segurança da Informação e Comunicações (SIC), nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal (APF),  direta  e  indireta. 
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5.42- Norma Complementar nº 15/IN01/DSIC/GSIPR, de 21 de junho de 2012, estabelece 

diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações para o uso de redes sociais, nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta.  

 

5.43- Norma Complementar nº 16/IN01/DSIC/GSIPR, de 21 de novembro de 2012, 

estabelece as Diretrizes para o Desenvolvimento e Obtenção de Software Seguro nos 

Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta. 

 

5.44- Norma Complementar nº 17/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de abril de 2013, estabelece 

diretrizes nos contextos de atuação e adequações para Profissionais da Área de Segurança  

da Informação e Comunicações (SIC) nos Órgãos e Entidades da Administração Pública 

Federal (APF). 

 

5.45- Norma Complementar nº 18/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de abril de 2013, estabelece 

as Diretrizes para as Atividades de Ensino em Segurança da Informação e Comunicações 

(SIC) nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal (APF). 

  

5.46- Norma Complementar nº 19/IN01/DSIC/GSIPR, de 16 de julho de 2014, estabelece 

Padrões Mínimos de Segurança da Informação e Comunicações para os Sistemas 

Estruturantes da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

 

5.47- Norma Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR (Revisão 01), de 15 de dezembro de 

2014, Estabelece as Diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações para 

Instituição do Processo de Tratamento da Informação nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 

 

5.48- Norma Complementar nº 21/IN01/DSIC/GSIPR, de 10 de outubro de 2014, 

estabelece as Diretrizes para o Registro de Eventos, Coleta e Preservação de Evidências de 

Incidentes de Segurança em Redes nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, direta e indireta.  

 

6- Princípios 
 

 As ações relacionadas com a SI no CPII são norteadas pelos seguintes princípios, 

assim definidos:  

 

a) Autenticidade: Garantia de que a informação foi produzida, expedida, modificada ou 

destruída dentro de preceitos legais e normativos, por pessoa física, ou por sistema, órgão ou 

entidade vinculado ao CPII. 

 

b) Celeridade: As ações de SI devem oferecer respostas rápidas a incidentes e falhas de 

segurança. 

 

c) Confidencialidade: Garantia de que a informação não esteja disponível ou revelada à 

pessoa física, sistema, órgão ou entidade não autorizada pelo CPII. 

 

d) Conhecimento: Todos os servidores, colaboradores, consultores externos, estagiários e 

prestadores de serviço devem ter ciência da Política, das normas, procedimentos, orientações 

e outras informações que permitam a execução de suas atribuições sem comprometer a 
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segurança. 

 

e) Clareza: As regras de SI, documentação e comunicações devem ser precisas, concisas 

e de fácil entendimento. 

 

f) Criticidade: Princípio de segurança que define o grau de importância da informação do 

CPII. 

 

g) Disponibilidade: Garantia de que a informação esteja acessível e utilizável sob 

demanda por uma pessoa física ou determinado sistema, órgão ou entidade vinculada ao CPII. 

 

h) Ética: Todos os direitos e interesses legítimos de servidores, colaboradores, 

estagiários, prestadores de serviço e usuários devem ser preservados, sem comprometimento 

da SI. 

 

i) Integridade: Garantia de que a informação não foi modificada ou destruída de maneira 

não autorizada ou acidental, seja na sua origem, no trânsito e no seu destino. 

j) Legalidade: As ações de segurança devem levar em consideração as atribuições 

regimentais, bem como as leis, normas e políticas organizacionais, administrativas, técnicas e 

operacionais do CPII. 

 

k) Não Repúdio: Garantia que o emissor da mensagem não irá negar posteriormente a 

autoria da mensagem ou transação, permitindo a sua identificação;  

 

l) Privacidade: Garantia ao direito pessoal e coletivo, à intimidade e ao sigilo da 

correspondência e das comunicações individuais. 

 

m) Publicidade: Transparência no trato da informação, observados os critérios legais. 

 

n) Responsabilidade: As responsabilidades primárias e finais pela segurança dos ativos 

do CPII e pelo cumprimento de processos de segurança devem ser claramente definidas. 

Todos os servidores da Instituição são responsáveis pelo tratamento da informação e pelo 

cumprimento das normas de Segurança da Informação. 

 

 

7- Diretrizes de Segurança  
 

7.1- Esta PSI define as diretrizes para a SI do CPII e descreve a conduta considerada 

adequada para o manuseio, controle e proteção das informações contra destruição, 

modificação, divulgação indevida e acessos não autorizados, sejam acidentais ou intencionais. 

 

 7.2- As diretrizes da PSI constituem os principais pilares da Gestão de Segurança da 

Informação, norteando a elaboração das Normas de Segurança Interna (NSI). 

 

 7.3- Deverão ser mantidos Plano de Gerenciamento de Incidentes e Plano de Recuperação 

de Desastres formais e periodicamente testados, para garantir a continuidade das atividades 

críticas e o retorno à situação de normalidade. 

 

 7.4- Os sistemas, as informações e os serviços do CPII utilizados pelos usuários, no 
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exercício de suas atividades, são de exclusiva propriedade do Colégio, não podendo ser 

interpretados como de uso pessoal e devem ser protegidos, segundo as diretrizes descritas 

nesta Política e demais regulamentações em vigor. 

 

 7.5- Todos os ativos de informação estão sujeitos a monitoração e auditora, e que os 

registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da PSI e demais 

regulamentações em vigor. 

 

 7.6- Os recursos de tecnologia da informação de propriedade do CPII são fornecidos para 

uso corporativo, para os fins a que se destinam e no interesse da administração. É considerada 

imprópria a utilização desses recursos para propósitos não profissionais ou não autorizados. 

Os usuários e visitantes que tomarem conhecimento dessa prática devem levá-la ao 

conhecimento do superior imediato para que sejam aplicadas as ações disciplinares cabíveis. 

 

 7.7- Informações confidenciais do CPII não podem ser transportadas em qualquer meio 

sem as devidas autorizações e proteções. 

 

 7.8- Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser discutidos em ambientes públicos 

ou em áreas expostas. 

 

 7.9- A identificação do usuário deve ser pessoal e intransferível, qualquer que seja a forma, 

permitindo de maneira clara e irrefutável o reconhecimento do envolvido. 

 

 7.10- Qualquer tipo de dúvida sobre a PSI, as Normas de Segurança Interna (NSI) e demais 

regulamentações de SI deve ser imediatamente esclarecido com a área de Gestão de 

Segurança da Informação. 

 

8- Diretrizes Específicas  
 

8.1- Gestão da Segurança da Informação 

 

  8.1.1- Todos os mecanismos de proteção utilizados para a SI devem ser mantidos com 

o objetivo de garantir a continuidade do negócio. 

 

  8.1.2- As medidas de proteção devem ser planejadas e os gastos na aplicação de 

controles devem ser compatíveis com valor do ativo protegido. 

 

  8.1.3- Os requisitos de SI do CPII devem estar explicitamente citados em todos os 

termos de compromisso celebrados entre o CPII e terceiros. 

 

 

 8.2- Gestão de Ativos 

 

  8.2.1- A gestão dos ativos de informação deverá observar Norma de Segurança e 

procedimentos específicos, a fim de garantir sua operação segura e contínua. 

 

  8.2.2- Os ativos de informação do CPII deverão ser inventariados, atribuídos aos 

respectivos responsáveis e seu uso deve estar em conformidade com os princípios e Norma de 

Segurança Interna (NSI) e são destinados ao uso corporativo, sendo vedada a utilização para 
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fins em desconformidade com os interesses institucionais. 

 

  8.2.3- Todos os ativos deverão ser classificados em termos de valor, requisitos legais, 

sensibilidade e criticidade para a Instituição. 

 

 

  8.2.4- O usuário deve ter acesso apenas aos ativos necessários e indispensáveis ao seu 

trabalho, respeitando as recomendações de sigilo de normas e legislação específica de 

classificação de informação. 

 

 

 8.3- Tratamento da Informação 

 

  8.3.1- Os dados, as informações e os sistemas de informação do CPII devem ser 

protegidos contra ameaças e ações não autorizadas, acidentais ou não, de modo a reduzir 

riscos e garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade desses bens. 

 

  8.3.2- A informação deve ser protegida de acordo com o seu valor, sensibilidade e 

criticidade, elaborando-se, para tanto, sistema de classificação da informação. 

 

 

 8.4- Classificação da Informação 

 

  8.4.1- As informações criadas, armazenadas, manuseadas, transportadas ou 

descartadas no CPII deverão ser classificadas segundo o grau de sigilo, criticidade e outros, 

conforme normas e legislação específica em vigor. 

 

  8.4.2- Todo usuário deverá ser capaz de identificar a classificação atribuída a uma 

informação tratada pelo CPII e, a partir dela, conhecer e obedecer às restrições de acesso e 

divulgação associadas. 

 

 

 8.5- Material Impróprio 

 

  É expressamente proibido o acesso, uso, guarda e encaminhamento de material não 

ético, discriminatório, malicioso, obsceno ou ilegal, por intermédio de quaisquer dos meios 

recursos de comunicações disponibilizados pelo CPII. 

 

 

 8.6- Gestão de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes 

 

  8.6.1- A área de Tecnologia da informação deverá criar e manter Equipe de 

Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR), instituída pelo Comitê 

da Segurança da Informação (CSI), com a responsabilidade de receber, analisar e responder 

notificações e atividades relacionadas à incidentes de segurança em rede de computadores. 

 

  8.6.2- Os eventos e incidentes de SI devem ser tratados de acordo com um Plano de 

Gerenciamento de Incidentes específico, comunicados e registrados. 
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 8.7. Gestão de Riscos 

 

  8.7.1- A Gestão de Riscos é um conjunto de processos que permite identificar e 

implementar as medidas de proteção necessárias para minimizar ou eliminar os riscos a que 

estão sujeitos os seus ativos de informação e equilibrá-los com os custos operacionais e 

financeiros envolvidos. 

 

  8.7.2- A Gestão de Riscos deve ser realizada no âmbito do CPII, visando identificar os 

ativos relevantes e determinar ações de gestão apropriadas, e deve ser atualizada 

periodicamente, ou tempestivamente, em função de inventários de ativos, de mudanças, 

ameaças ou vulnerabilidades. Trata-se de um instrumento do programa de Gestão de Riscos 

que deve incluir um Plano de Continuidade de Negócio e um Plano de Gerenciamento de 

Incidentes. 

 

  8.7.3- O Plano de Continuidade de Negócio deverá complementar a análise de riscos, 

visando limitar os impactos do incidente e garantir que as informações requeridas para os 

processos do negócio estejam prontamente disponíveis. 

 

  8.7.4- O Plano de Gerenciamento de Incidentes definirá responsabilidades e 

procedimentos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a incidentes de SI. 

 

 

 8.8. Gestão de Continuidade de Negócios 

 

  8.8.1- É um processo abrangente de gestão que identifica ameaças potenciais aos 

ativos de informação do CPII e possíveis impactos nas operações de negócio, caso estas 

ameaças se concretizem. Este processo fornece uma estrutura para que se desenvolva uma 

resiliência organizacional que seja capaz de responder efetivamente aos incidentes de SI e 

minimizar os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas 

sobre as atividades do CPII, além de recuperar perdas de ativos de informação a um nível 

aceitável, por intermédio de ações de prevenção, resposta e recuperação, objetivando 

salvaguardar os interesses do CPII e da sociedade. 

 

  8.8.2- As áreas do CPII deverão manter processo de gestão de continuidade de 

negócios, visando não permitir que os negócios baseados em Tecnologia da Informação sejam 

interrompidos e, também, assegurar a sua retomada em tempo hábil, quando for o caso. 

 

  8.8.3- A área de Tecnologia da Informação do CPII, responsável pela Gestão de 

Continuidade de Negócios, deverá criar um Plano de Gerenciamento de Incidentes, de acordo 

com o grau de probabilidade de ocorrências de eventos ou sinistros e estabelecer um conjunto 

de estratégias e procedimentos que deverá ser adotado em situações que comprometam o 

andamento normal dos processos e a consequente prestação dos serviços. 

 

 

 8.9. Auditoria 

 

  8.9.1- A área de Tecnologia da Informação deverá manter registros e procedimentos, 

como trilhas de auditoria e outros que assegurem a conformidade através do rastreamento, 

acompanhamento, controle e verificação de acessos a todos os sistemas corporativos e rede 

interna do CPII. 
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  8.9.2- A auditoria efetua verificação de forma aleatória e temporal por meio de 

amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos instituídos pela alta 

administração. 

 

 

 8.10- Conformidade 

 

  A conformidade é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e 

regulamentares, as diretrizes, a PSI, as NSI e os procedimentos estabelecidos para o negócio e 

para as atividades do CPII, bem como para evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou não 

conformidade que possa ocorrer. 

 

 

 8.11- Controle de Acesso 

 

  8.11.1- As regras de controle de acesso a todo sistema corporativo, Intranet, Internet, 

informações, dados e às instalações físicas do CPII deverão ser definidas e regulamentadas, 

através de Norma de Segurança Interna (NSI), com o objetivo de garantir a segurança dos 

usuários e a proteção dos ativos do CPII. 

 

  8.11.2- Todas as contas de acesso aos ativos de informação e as instalações físicas do 

CPII deverão ser revogadas ou suspensas quando não mais necessárias, conforme normas e 

legislação específica em vigor. 

 

  8.11.3- Todo acesso às informações e aos ambientes lógicos do CPII deve ser 

controlado, de forma a garantir acesso apenas às pessoas autorizadas pelo respectivo 

proprietário da informação contemplando: 

 

  a) Controle de Acesso Lógico: Permite que os sistemas de TI verifiquem a 

identidade dos usuários que tentam utilizar seus serviços.  

 

  b) Controle de Acesso Físico: Por questão de segurança, é obrigatório o uso de 

identificação física em todos os ambientes e instalações do CPII. 

 

 

 8.12- Uso de E-mail 

 

  O correio eletrônico institucional constitui recurso do CPII, disponibilizado na rede 

corporativa para aumentar a agilidade, segurança e economia da comunicações oficial e 

informal. As regras de acesso e utilização de e-mail devem atender a todas as orientações 

desta PSI e da Norma de Segurança Interna (NSI) específica, além das demais diretrizes do 

Governo. 

 

 

 8.13- Acesso a Internet 

 

  Todos os servidores têm direito de acesso à rede mundial de computadores (Internet), 

no ambiente de trabalho do CPII, com utilização exclusiva para fins complementares às 

atividades do setor, para enriquecimento intelectual ou como ferramenta para buscar 

informações que contribuam para o desenvolvimento de seu trabalho e que deve ser regido 
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por Norma de Segurança Interna (NSI) específica, atendendo às determinações desta PSI, e 

demais orientações governamentais e legislação em vigor. 

 

 

 8.14- Uso das Redes Sociais 

 

  O uso das Redes Sociais disponíveis na rede mundial de computadores (Internet), com 

o objetivo de prestar atendimento e serviços púbicos, divulgando ou compartilhando 

informações do CPII, deve ser regido por Norma de Segurança Interna (NSI) específicas, 

atendendo às determinações desta PSI, e demais orientações governamentais e legislação em 

vigor. 

 

 

 8.15- Uso de Dispositivos Móveis 

 

  As diretrizes gerais de uso de dispositivos móveis para acesso sem fio às informações, 

sistemas, aplicações e e-mail do CPII, devem considerar, prioritariamente, os requisitos legais 

e a estrutura da Instituição, atendendo a esta Política de Segurança da Informação e regidas 

por Norma de Segurança Interna (NSI) específica, a qual contemplará recomendações sobre o 

uso desses dispositivos. 

 

 

 8.16- Uso de Computação em Nuvem 

 

  O uso de recursos de Computação em Nuvem para suprir demandas de transferência e 

armazenamento de documentos, processamento de dados, aplicações, sistemas e demais 

tecnologias da informação, deve ser regido por Norma de Segurança Interna (NSI) 

específicas, atendendo à determinações desta PSI e demais orientações governamentais e 

legislação em vigor, visando garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade das informações hospedadas na nuvem, em especial aquelas sob custódia e 

gerenciamento de um prestador de serviço. 

 

 

 8.17- Capacitação e Aperfeiçoamento 

 

  Os servidores deverão ser continuamente capacitados para o desenvolvimento de 

competências em Segurança da Informação. 

 

 

 8.18- Patrimônio Intelectual 

 

  As informações, os sistemas e os métodos criados pelos servidores do CPII, no 

exercício de suas funções, são patrimônios intelectuais do CPII, não cabendo a seus criadores 

qualquer forma de direito autoral. 

 

 

 8.19- Termo de Responsabilidade e Sigilo 

   

  Documento oficial que compromete servidores, colaboradores, terceirizados e 

prestadores de serviço com a política de segurança do CPII. 
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9- Penalidades  
 

9.1- O descumprimento ou violação, pelo usuário, das regras previstas na Política de 

Segurança da Informação (PSI) poderá resultar na aplicação das sanções previstas em 

regulamentações internas e legislação em vigor. 

 

9.2- O usuário responderá disciplinarmente e/ou civilmente pelo prejuízo que vier a 

ocasionar ao CPII, podendo culminar com o seu desligamento e eventuais processos 

criminais, se aplicáveis. 

 

 

10- Competências e Responsabilidades  
 

10.1- A implementação, o controle e a gestão da Política de Segurança da Informação 

tem a seguinte infraestrutura de gerenciamento: 

 

 - No Colégio Pedro II, o Reitor é responsável pela aprovação da Política de Segurança da 

Informação; 

 

 - O CPII deverá criar e manter um Comitê de Segurança da Informação (CSI) competente 

para: 

   

  a) Assessorar na implementação das ações de Segurança da Informação; 

 

  b) Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas 

sobre Segurança da Informação; 

 

  c) Propor recursos necessários às ações de Segurança da Informação; 

 

  d) Coordenar a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes 

Computacionais; 

 

  e) Instituir Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais 

(ETIR), com a responsabilidade de receber, analisar e responder notificações e atividades 

relacionadas à incidentes de segurança em rede de computadores no CPII; 

 

  f) Propor alterações na Política de Segurança da Informação (PSI); 

 

  g) Propor Normas de Segurança Interna (NSI) adicionais e procedimentos relativos à 

Segurança da Informação no âmbito do CPII; 

  

 

 10.2- No âmbito do CPII, o Gestor da Política de Segurança da Informação deverá: 

 

   a) Promover cultura de Segurança da Informação; 

 

   b) Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de 

segurança; 
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 c) Propor recursos necessários às ações de SI; 

 

 d) Coordenar o CSI e a ETIR; 

 

  e) Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias referentes a possíveis impactos 

na Segurança da Informação; 

 

 f) Manter contato permanente e estreito com o Departamento de Segurança da 

Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

para o trato de assuntos relativos à Segurança da Informação; 

 

 g) Propor Normas de Segurança Interna (NSI); 

 

   h) Fornecer o suporte administrativo necessário à gestão da PSI. 

 

 

 10.3- O usuário é responsável pela segurança dos ativos e processos que estejam sob sua 

responsabilidade e por todos os atos executados com suas identificações, tais como: crachá, 

token, login, senha eletrônica, certificado digital e endereço de correio eletrônico. 

 

 10.4- Independentemente da adoção de outras medidas, o titular da unidade administrativa 

deverá, de imediato, comunicar todo incidente de SI que ocorra no âmbito de suas atividades 

ao CSI, mediante o envio de relatório circunstanciado. 

 

 10.5- No caso de incidente de SI, o comunicado deve ser feito à ETIR do CPII. 

 

 10.6- É dever do usuário do CPII conhecer e zelar pelo cumprimento desta Política de 

Segurança da Informação. 

 

 10.7- Quando for o caso, o titular da unidade administrativa do CPII providenciará 

autorização relativa à concessão de acessos sobre as informações de terceiros. 

 

 10.8- Para a cessão de informação do CPII a terceiros, o titular da unidade administrativa, 

ouvida a área jurídica do CPII, providenciará a documentação formal relativa a essa cessão. 

 

 10.9- Todos os usuários do CPII são responsáveis pelas ações de SI, observando de forma 

específica as atribuições pertinentes a cada cargo e /ou função. 

 

 10.10- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta PSI serão analisados, 

dirimidos ou solucionados pelo CSI. 

 

 

11- Divulgação e Conscientização 
  

 11.1- A divulgação das regras e orientações de segurança aplicadas aos usuários deve ser 

objeto de campanhas internas permanentes, disponibilização integral e contínua na Intranet, 

seminários de conscientização e quaisquer outros meios, como forma de ser criada uma 

cultura de segurança dentro do Colégio Pedro II. 
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 11.2- Cabe ao Gestor de Segurança da Informação providenciar a divulgação interna desta 

PSI e das Normas de Segurança Interna (NSI), inclusive com publicação permanente na 

página da intranet do CPII, para que seu conteúdo possa ser consultado a qualquer momento e 

desenvolver processo permanente de divulgação, sensibilização, conscientização e 

capacitação dos usuários sobre os cuidados e deveres relacionados à SI. 

 

12- Atualização 
 

 12.1- A SI, seja ela digital ou física, é tema de permanente acompanhamento e 

aperfeiçoamento, devendo ser constantemente revista e atualizada, visando à melhoria 

contínua da qualidade dos processos internos. 

 

 12.2- Os instrumentos normativos gerados a partir desta PSI deverão ser revisados sempre 

que se fizer necessário, em função de alterações na legislação pertinente ou de diretrizes 

políticas do Governo Federal, ou conforme os seguintes critérios: 

 

  12.2.1- Política de Segurança da Informação (PSI): 

 

  a) Nível de Aprovação: Reitor 

  b) Periodicidade de Revisão: Anual 

 

  12.2.2- Normas de Segurança Interna (NSI): 

 

  a) Nível de Aprovação: Comitê de Segurança da Informação 

  b) Periodicidade de Revisão: Anual 

 

 12.3- As unidades do CPII terão prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta 

PSI, para submeterem ao Comitê de Segurança da Informação (CSI), proposta de atualização 

desta PSI. 

 

13- Declaração de Comprometimento 
 

Com a homologação desse documento, o Reitor do Colégio Pedro II declara-se 

comprometido em proteger todos os ativos de informação da Autarquia. 

 

14- Principais Siglas 
 

Sigla - Significado 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

APF – Administração Pública Federal 

 

CSI - Comitê da Segurança da Informação 

 

DSI - Departamento de Segurança da Informação da Presidência da República 
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ETIR - Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais 

 

GRSIC - Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações 

 

GSI/PR - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

 

IEC - International Electrotechnical Commission 

 

ISO - International Organization for Standardization 

 

NBR - Norma Brasileira 

 

NSI - Norma de Segurança Interna 

 

PSI - Política de Segurança da Informação 

 

SI - Segurança da Informação 

 

SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 

 

TI - Tecnologia da Informação 
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APÊNDICE B – História do Colégio Pedro II 

 

 
Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais 

instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua história, foi responsável pela 

formação de alunos que se destacaram por suas carreiras profissionais e influência na 

sociedade. Seu quadro de egressos possui presidentes da República, músicos, compositores, 

poetas, médicos, juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros. 

 

 

 

Figura 13 – Detalhe do Teto do Salão Nobre 
Fonte: Colégio Pedro II 

 

Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e modernização 

sem deixar de lado as características que o tornaram referência no cenário educacional 

brasileiro. Equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a 

sanção da lei 12.677/12, o Colégio Pedro II conta com 14 campi, sendo 12 no município do 

Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Duque de Caxias, e uma unidade de educação infantil. 
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1  Período Imperial 

 

         Primeiro colégio de instrução secundária, criado para ser referência de ensino no Brasil, 

o Colégio Pedro II conta com uma longa tradição que se confunde com a própria história do 

país. Do Império à República, o Colégio foi protagonista da educação nacional por meio do 

desenvolvimento científico, artístico e cultural da nação brasileira. 

         Sua origem remonta ao Colégio dos Órfãos de São Pedro, criado em 1739 pelo Bispo D. 

Antônio de Guadalupe, posteriormente chamado Seminário de São Joaquim (1766). O 

seminário exercia também a função de escola, funcionando como um polo de cultura na 

cidade do Rio de Janeiro, papel que ganhou mais relevância quando da expulsão dos jesuítas 

do Brasil, em 1759. A partir desse episódio, a educação dos jovens se limitou à instrução 

doméstica com preceptores e aos seminários ligados às paróquias locais, como o São Joaquim. 

         Por iniciativa do ministro interino do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, o 

Seminário de São Joaquim foi transformado no Imperial Colégio de Pedro Segundo, por meio 

de um decreto de 2 de dezembro de 1837. O nome dado à instituição foi uma homenagem ao 

Imperador Dom Pedro II, que naquela data completava 12 anos de idade. 

        Com um programa de ensino de base clássica e tradição humanística, a instituição 

conferia a seus formandos o diploma de Bacharel em Letras, o que os habilitava a ingressar no 

ensino superior sem prestar exames. Por décadas, o programa estabelecido pelo Colégio Pedro 

II foi referência nacional para outros estabelecimentos de ensino secundário, assim como 

também foi exemplar a manutenção da disciplina entre o corpo discente. 

 

 

Figura 14 – Livros Antigos 

Fonte: Colégio Pedro II 
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Para ingressar no Colégio, os candidatos passavam por um rigoroso exame de 

admissão, que levava em consideração a idade, o mérito adquirido e habilidades inatas. 

Durante o período imperial, o ensino no Colégio não era gratuito — os alunos admitidos 

pagavam honorário do ensino prestado, que se caracterizava por matrícula anual e pensões 

trimestrais.  No entanto, algumas gratuidades eram concedidas, utilizando os seguintes 

critérios: órfãos pobres, filhos de professores com 10 anos de serviços no magistério, alunos 

pobres que se destacaram no ensino primário e, posteriormente, filhos de militares mortos na 

Guerra do Paraguai. 

Os primeiros docentes foram indicados pelo ministro Bernardo Pereira de 

Vasconcellos e aprovados pelo imperador. Anos depois, foram instituídos os concursos para 

ingresso de docentes, avaliados por uma comissão formada por professores da Instituição. Em 

geral, os professores eram escolhidos entre profissionais que se destacavam na sociedade 

letrada da época: advogados, médicos e escritores, ou seja, uma elite intelectual educada na 

Europa, como os escritores Joaquim Manuel de Macedo e Gonçalves Dias. 

Vinte anos após sua inauguração, em 1857, o Colégio Pedro II foi dividido em 

Externato e Internato, com o objetivo de melhor gerenciar a distribuição dos alunos — o 

decreto de instituição do internato é de 24 de outubro de 1857. Inicialmente, o Internato 

funcionou em um casarão na Chácara do Matta, no antigo Bairro do Engenho Velho, na Rua 

São Francisco Xavier, próximo ao Largo da Segunda-Feira — onde hoje é a região da Grande 

Tijuca. Em 1889, a unidade é transferida para o Campo de São Cristóvão, onde atualmente se 

localizam os campi São Cristóvão I, II e III e a Reitoria. 

 

2  Período Republicano 

 

Com a Proclamação da República, em 1889, o Colégio passa a se chamar Instituto 

Nacional de Instrução Secundária, mudando para Ginásio Nacional, já em 1890. Dois anos 

depois, o Internato é extinto e cria-se o 2º Externato, fundido ao Externato localizado no 

Centro por um único regulamento. 

Em 1909, outra mudança. O presidente Nilo Peçanha, ex-aluno do Colégio, decreta 

que o Externato passe a se chamar Externato Nacional Pedro II e o 2º Externato, Internato 

Nacional Bernardo de Vasconcelos. Apenas em 1911, sob decreto do presidente Marechal 

Hermes da Fonseca, também ex-aluno, a Instituição retorna à denominação de Colégio Pedro 

II, dividido em Externato e Internato. 
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Em 2 de dezembro de 1937, o primeiro centenário do Colégio foi comemorado com 

diversas celebrações na Quinta da Boa Vista — antiga residência imperial — e nos bairros de 

São Cristóvão e da Praia Vermelha. Uma sessão solene promovida pelo Ministério da 

Educação reuniu o então presidente Getúlio Vargas, diplomatas, ministros de Estado e 

membros do corpo docente e discente no Teatro Municipal. 

 

3  A Expansão do Colégio 

 

O Colégio Pedro II teve três ciclos de expansão, começando pela década de 50, com a 

criação de três seções escolares, as duas primeiras ainda no ano de 1952, durante o governo de 

Getúlio Vargas. A Seção Norte foi instalada no Engenho Novo, no prédio do antigo Colégio 

Independência, na Rua Barão do Bom Retiro, depois ampliado para atender à crescente 

demanda de estudantes. 

A Seção Sul começou a funcionar onde antes também era uma instituição de ensino, o 

Colégio Brasil América, na Rua Humaitá, no bairro de mesmo nome. Em 1957, já no governo 

Juscelino Kubitscheck, foi instalada a terceira seção na Rua Francisco Xavier, na Tijuca, em 

um prédio que abrigava anteriormente o Colégio Felisberto de Meneses. Em 1979, as seções 

passaram a ser denominadas unidades escolares, tendo como complemento o nome do bairro 

onde se localizavam. 

 

Finalizado o primeiro ciclo de expansão, o Colégio Pedro II contava, no início da 

década de 60, com cerca de nove mil alunos, em torno de 900 professores e 500 servidores. 

Em 1967, o Colégio foi transformado em autarquia do MEC por meio do Decreto-Lei n° 245. 

Como tal, passou a ter autonomia orçamentária, financeira e patrimonial, além de 

personalidade jurídica própria. 

 

O segundo ciclo de expansão ocorreu na década de 80, com a criação das unidades 

voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A criação dos ―Pedrinhos‖, como 

ficaram conhecidas essas unidades, foi o início da expansão interna do Colégio Pedro II.   

O primeiro Pedrinho foi inaugurado em 29 de março de 1984, em um prédio anexo à 

Unidade São Cristóvão. No decorrer da década, outras unidades foram implantadas em 

prédios anexos em Engenho Novo (1986), Humaitá (1987) e Tijuca (1987). 
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Em 1999, ocorreu o desmembramento da Unidade São Cristóvão II, que passou a 

atender apenas os alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental. O Ensino Médio foi 

transferido para o prédio vizinho que abrigou o Internato e, posteriormente, uma faculdade de 

formação de professores (1975 a 1993). A nova unidade escolar passou a chamar-se São 

Cristóvão III. 

 

4  Os Anos 2000 

 

O mais recente ciclo de expansão do Colégio Pedro II se deu nos primeiros anos deste 

século, entre os anos de 2004 e 2010, com a criação de unidades escolares em Realengo e nos 

municípios de Niterói e Duque de Caxias, este último na Baixada Fluminense. 

A Unidade Realengo foi a oportunidade do Colégio se fazer presente na Zona Oeste, 

região carente do Rio de Janeiro em equipamentos públicos. Começou a funcionar de forma 

provisória em 6 de abril de 2004, inicialmente em uma escola municipal e, no ano seguinte, 

em um centro comunitário cedido pela paróquia local. 

No início de 2006, foi transferida para uma área de cerca de 40 mil m² onde no 

passado funcionou uma fábrica de cartuchos do Exército. Tombada pelo município e depois 

cedida pelo Governo Federal ao Colégio Pedro II, a construção passou por reformas para 

abrigar a nova unidade, inaugurada oficialmente em 2007 pelo presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. Em 2010, começou a funcionar no mesmo complexo a Unidade de Realengo I. 

Em 5 de abril de 2006 foi inaugurada a Unidade Descentralizada de Niterói, a primeira 

do Colégio Pedro II fora do município do Rio de Janeiro. Depois de funcionar em uma escola 

cedida pelo município, a unidade foi transferida para um Ciep, onde se encontra até hoje, 

enquanto aguarda a construção de um novo espaço físico. O novo campus está sendo 

construído em uma área vizinha, em parte do antigo 19º Batalhão de Logística do Exército, no 

bairro Barreto.  

A Unidade Duque de Caxias começou a funcionar em 12 de setembro de 2007, no 

Complexo Escolar de Sarapuí. A princípio, oferecia à comunidade apenas o curso de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente ao Ensino Médio - área de 

formação Informática. 

  No ano seguinte, a unidade foi transferida para a Avenida Presidente Kennedy, no 

centro de Duque de Caxias, e começou a ofertar também o Ensino Médio Regular. Em 2012, 

foi inaugurado o novo campus, no bairro Centenário, oferecendo, até o momento, apenas o 

Ensino Médio. 
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Primeira experiência do Colégio Pedro II na etapa inicial da Educação Básica, a 

Unidade de Educação Infantil Realengo começou a funcionar no início de 2012 no campus 

Realengo I, onde estudam as crianças do Ensino Fundamental (anos iniciais). No final de 

2013, foi inaugurado um espaço próprio, dentro do Complexo de Realengo. Atualmente, 

estudam na unidade em torno de 170 crianças, inclusive do Grupo I (três anos). 

 

5  Patrimônio Cultural 

 

O prédio localizado na Avenida Marechal Floriano, que hoje abriga o campus Centro, 

possui uma riqueza arquitetônica e histórica inigualável. Na época da fundação do Colégio, o 

prédio foi reformado pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny. Em 1874, o edifício foi 

ampliado por Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, discípulo de Montigny, dando à escola 

sua atual fachada em Estilo Neoclássico. 

 

A transformação mais significativa realizada no prédio foi a construção do Salão 

Nobre, inaugurado em fevereiro de 1875. Naquela época, o espaço tonou-se o lugar onde os 

alunos do Pedro II recebiam o grau de Bacharel em Letras e onde ocorriam os concursos para 

a cátedra do Colégio, eventos que costumavam contar com a presença do Imperador Pedro II. 

 

 

 

Figura 15 – Salão Nobre no Campus Centro 
Fonte: Colégio Pedro II 
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Até hoje, é no Salão Nobre que ocorrem os eventos mais significativos do Colégio, 

como a entrega dos títulos de Aluno Eminente, aos ex-alunos que se destacaram na vida 

pública e profissional; de Professor Emérito; de Pena de Ouro, ao aluno que mais se destacou 

ao longo do curso em cada campus; além das comemorações pelo aniversário da instituição 

no dia 2 de dezembro.  Em 1983, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural. 

 

6  Colégio Pedro II Hoje 

 

Em 2006, o Colégio Pedro II acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e 

implantou o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. Atualmente, 

o Colégio oferece em alguns campi duas modalidades: Ensino Médio Integrado e Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja). 

Com a publicação da Lei 12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi 

equiparado aos Institutos Federais, que são regidos pela Lei 11.892 de 28 de dezembro de 

2008. Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as 

unidades escolares passaram de forma automática, independentemente de qualquer 

formalidade, à condição de campi da instituição. 

 

 

Figura 16 – Prédio da Reitoria 

Fonte: Colégio Pedro II 

 

O Colégio Pedro II conta hoje com 14 campi, além da Unidade de Educação Infantil 

de Realengo I, que é vinculada à Pró-Reitoria de Ensino. 
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Nos últimos 15 anos, o CPU redimensionou sua estrutura, em todos os seus 

segmentos, de forma exponencial, retomando sua posição ímpar como escola pública de 

ensino Fundamental e Médio. Entretanto, sua infra-estrutura de apoio acadêmico e 

administrativo não acompanhou a dinâmica das alterações didático-pedagógicas introduzidas, 

a curva ascendente do seu crescimento vegetativo e o aumenta significativo do tráfego de 

informações e processos vitais ao seu funcionamento. 

 

No II Encontro Pedagógico do CPII (setembro/1989), o Professor Wilson Choeri, à 

época, Secretário de Ensino, autor do "FUTURO VELHO COLÉGIO PEDRO II - Diretrizes 

para um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do CPI - 1990/200", em suas Premissas, 

dizia que "o final do Séc. XX, configurando-se no crematório das ideologias, vem erigindo, 

como verdadeiro, axioma que o progresso das sociedades nacionais depende de utilizar os 

resultados das investigações científicas e das inovações técnicas com efetividade, eficácia, de 

forma ampla e autônoma, e este fato se torna de alta relevância para os países em 

desenvolvimento ou emergentes nos seus objetivos de atingirem a autonomia e a 

autodeterminação". 

 

E, dentro dessa ótica prospectiva, buscando essa autonomia, consagrada em sua 

própria definição jurídica - autarquia, o CPII sentiu necessidade de iniciar o seu processo de 

informatização, ainda de forma tímida, mas com objetivos determinados. Em 1992, foi 

elaborado o Projeto de Infomlali7ação do CPU, objetivando atender a sua população docente 

e discente, com a criação de Laboratórios de Informática e o desenvolvimento de sistema 

aplicativos voltados para as áreas acadêmica e administrativa. 

 

Mas, somente ao término de 1994, a recém empossada Direção Geral, pôde deflagrar o 

processo, e o Projeto, assim, ser implantado em caráter emergencial, pois, findo o ano em 

exercício, a verba disponível retomaria, por imposição legal, aos cofres públicos. Essa etapa 

caracterizou a 1ª Fase da Implantação do Projeto, concretizada graças ao empenho da 

Procuradoria Jurídica e do Departamento de Administração, viabilizando os meios jurídicos e 

operacionais. 

 

A 2ª Fase do projeto cingiu-se à interligação de todos os microcomputadores por meio 

de uma rede corporativa lógica, à implantação de uma rede de telefonia capaz de promover a 

intercomunicação de todos os segmentos da instituição, ao desenvolvimento de sistemas de 
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informática voltados para aplicação acadêmica e administrativa e à disponibilização da 

Internet a todos os usuários. 

Hoje, a realidade fala por si só. O aluno, o professor e o servidor administrativo estão 

inseridos no desafio do Terceiro Milênio, como participantes ativos e não como meros 

espectadores dos acontecimentos mundiais, frente à globalização.  

 


