
Repetindo o sucesso do ano passado, em Buenos
Aires, o evento deste ano agregará uma conferência,
em paralelo ao Technical Coloquium: a COLARIS.

A COLARIS será aberta a não-membros do FIRST

e apresentará os avanços na área de resposta a inci-
dentes de segurança. Esta é a segunda vez que estes
eventos são realizados fora da Europa ou da América
do Norte.

Espera-se um público de cerca de 300 pessoas, 
entre especialistas em segurança e profissionais de
Tecnologias da Informação (TI) em cargos gerencias 
e de consultoria, com responsabilidades técnicas e
decisórias nas empresas.

A RNP tem a satisfação de organizar estes eventos 
e convida as empresas interessadas em formar uma
parceria para esta ocasião.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) está
organizando, em parceria com o FIRST – Forum of
Incident Response Security Teams, os eventos FIRST
Technical Colloquium e 2ª Conferência Latino-
Americana de Resposta a Incidentes de Segurança
(COLARIS), que serão realizados pela primeira vez no
Brasil, de 7 a 12 de outubro, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ).

O FIRST é uma organização internacional que reúne
grupos de resposta a incidentes de segurança, mais
conhecidos como CSIRTS - Computer Security
Incidents Response Teams.

Os Technical Colloquia do FIRST ocorrem desde 1996,
exclusivamente para membros do FIRST.

2ª Conferência Latino-Americana 
de Resposta a Incidentes de Segurança 
(COLARIS)

FIRST Technical Colloquium
7 a 12 de outubro de 2006  Rio de Janeiro  Brasil

O crescimento vertiginoso da área de segurança e o reconhecido nível dos palestrantes 
e participantes torna o COLARIS um ambiente próspero para a troca de idéias e para os bons
negócios. Aproveite esta chance de divulgar sua marca e seus produtos. 
Garanta já sua participação.
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BENEFÍCIOS DO PATROCÍNIO

Patrocinando os eventos, a sua organização terá a
oportunidade única de demonstrar seu compromisso
com as melhores práticas de segurança. Para aqueles
atuantes no ambiente dos sistemas operacionais,
segurança em computadores, redes e telecomuni-
cações, o patrocínio lhes permitirá ter acesso a um
grupo altamente influente de profissionais de TI que
priorizam a segurança de suas organizações, bem
como a especialistas atuantes na área de resposta 
a incidentes de segurança do mundo todo. Este
patrocínio permitirá:

atingir uma audiência direta de aproximadamente 
300 especialistas;

promover os produtos e serviços da sua organização;

contatar profissionais formadores de opinião atuan-
tes na área de segurança de computadores de diver-
sos setores: governo, empresas e instituições
acadêmicas; e

ser parceiro do FIRST e da RNP, sendo reconhecido
como um promotor dos ideais e objetivos do consór-
cio internacional de grupos de segurança.

PÚBLICO DOS EVENTOS

Estarão presentes representantes de vários dos 
182 grupos de segurança afiliados hoje ao FIRST, 
que incluem grandes empresas e organizações como
Cisco, Microsoft, HP, Siemens, Motorola, Hitachi,
Symantec, Skype, US-CERT, CERT/CC, GOVCERT.NL,
JPCERT/CC, KRCERT/CC, NCSA, Merrill Lynch,
ABN/AMRO Citigroup, Governo da Argentina,
Universidade Autónoma de México, CAIS/RNP (rede
acadêmica brasileira), IRIS-CERT (rede acadêmica
espanhola), CERT.BR, CL-CERT (CERT do Chile),
Telmex-Peru, KPN, Deutsche Telekom, entre 
muitos outros.

SOBRE OS EVENTOS

Os eventos serão realizados consecutivamente, 
de 7 a 12 de outubro.

1 2ª Conferência Latino-Americana de Resposta 
a Incidentes de Segurança (COLARIS)

Em outubro de 2005, o ARCERT – CSIRT do governo
argentino – organizou a 1ª COLARIS, em Buenos 
Aires. O sucesso do evento, que reuniu participantes
de vários países, serviu para consolidar a idéia de 
um novo modelo, o qual ganha continuidade este
ano, sob a coordenação do grupo de segurança 
da RNP (CAIS/RNP). A 2ª COLARIS subdivide-se em 
dois eventos:

1a FIRST TRANSITS Course
07 e 08 de outubro

O objetivo deste evento é oferecer treinamento em
resposta a incidentes de segurança. É uma oportuni-
dade única para que os participantes entendam os
requisitos básicos para a criação de uma equipe de
segurança, identifiquem questões-chaves associadas
a este processo e descubram como definir um plano
de implantação de um CSIRT em suas organizações,
além de abordar aspectos gerenciais, técnicos e 
operacionais associados ao dia-a-dia de um CSIRT. 
O FIRST TRANSITS Course é restrito a convidados.

1b 2º Workshop de Segurança da América Latina
09 e 10 de outubro

Este workshop internacional de segurança é total-
mente aberto ao público e discutirá questões como
prevenção e tratamento de incidentes, análise de 
vulnerabilidade, forense e outros temas relacionados
à segurança computacional e de redes. Estarão pre-
sentes alguns dos mais respeitados especialistas 
da atualidade.

2 FIRST Technical Colloquium
11 e 12 de outubro

O FIRST Technical Colloquium (TC), restrito a mem-
bros do FIRST, ocorre em dois dias. No primeiro,
serão realizadas sessões plenárias para discutir 
vulnerabilidades, incidentes, ferramentas e outras
questões que afetam o trabalho das equipes de res-
posta a incidentes de segurança. O segundo dia será
dedicado a atividades de treinamento eminentemen-
te práticas (cursos hands-on).
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profissionais que aspiram ou já tenham sido 
designados para estabelecer um CSIRT nas suas
respectivas organizações; 

especialistas em direito digital;

representantes de organizações de segurança pública
envolvidos em investigações de crimes cibernéticos;

representantes de governo responsáveis pela 
proteção dos sistemas governamentais ou da infra-
estrutura crítica nacional; e

profissionais que desejam aprofundar seus 
conhecimentos na área de segurança em geral.

O PÚBLICO DOS EVENTOS INCLUI

membros de equipes de segurança de diversas 
organizações;

formadores de opinião que atuam na área 
de segurança;

profissionais de TI de nível sênior, designados para
proteger a infra-estrutura da sua organização;

membros de equipes técnicas que determinam as
necessidades de produtos e implementam soluções;
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Abrangência Platina Ouro Prata Bronze

R$ 25.000 15.000 10.000 5.000

Exibição de DVD do patrocinador nos intervalos do evento �

Espaço para montagem de stand portátil no workshop �

Sorteio de cursos da Escola Superior de Redes em nome do patrocinador* 2 1

Sorteio de produtos/brindes do patrocinador � �

Banner do patrocinador em destaque, durante o evento � �

Material do patrocinador na pasta do evento � � �

Logotipo do patrocinador no material de divulgação do evento � � � �

Logotipo do patrocinador na homepage do evento � � � �

Logotipo do patrocinador no banner oficial do evento � � � �

Menção de apoio institucional nas divulgações escritas � � � �

Convites para o FIRST TRANSITS Course 3 2 1 1

Convites para o Workshop de Segurança 8 6 4 2

Aproveite esta oportunidade e seja mundialmente reconhecido como promotor 
da cultura de segurança. 

Fica a criterio do patrocinador absorver as vagas para uso próprio ou proceder com o sorteio dos cursos para o público. Mais informações sobre os cursos 
de segurança ministrados pela Escola Superior de Redes podem ser obtidos em www.esr.rnp.br

*

MODALIDADES DE PATROCÍNIO

A empresa pode escolher a modalidade de patrocínio
desejada conforme a tabela abaixo. 



ORGANIZAÇÃO

Os eventos estão sendo organizados pelo Centro de
Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS) da
RNP, em parceria com o Forum of Incident Response
Security Teams (FIRST). 

A RNP foi criada em 1989 pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia para promover o uso da Internet no
Brasil. Hoje ela opera uma infra-estrutura nacional
multigigabit, conectando mais de um milhão de
usuários em cerca de 250 instituições de ensino 
e pesquisa.

Em todos esses anos, a RNP tem contado com a cola-
boração de diversas empresas-parceiras. Podem ser
destacadas: Cisco, Embratel, Extreme Networks,
Foundry, Furokawa, Global Crossing, HP, IBM, Impsat,
Intel, Juniper, Nevoa Networks, Omega, Padtec, Sun,
Telemar e muitas outras. Elas têm sido fundamentais
na promoção do uso inovador de redes avançadas
no Brasil e na difusão das modernas tecnologias da
informação, seja cedendo equipamentos, comparti-
lhando tecnologia ou patrocinando eventos promovi-
dos pela RNP.

Se sua empresa é uma das tradicionais empresas
parceiras da RNP, aproveite mais esta oportunidade
para consolidar sua imagem junto aos especialistas
em segurança da informação. Se sua empresa nunca
foi nossa parceira, venha juntar-se a este time de
vencedores. Não perca esta chance!
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SOBRE O CAIS

O CAIS foi criado em 1997, com a função de atuar 
na detecção, resolução e prevenção de incidentes de
segurança na rede acadêmica nacional. A equipe
também divulga alertas e informações; participa de
seminários e palestras; e colabora com grupos nacio-
nais e internacionais, promovendo e disseminando
práticas de segurança em redes e em computadores.

O CAIS é filiado ao FIRST desde setembro de 2001 
e faz parte da Diretoria da organização desde 2002, 
o que demonstra o papel de destaque exercido pelo
grupo brasileiro no âmbito internacional.

Mais informações:
http://www.rnp.br/cais/

SOBRE O FIRST

O Forum of Incident Response and Security Teams
(FIRST) foi fundado em 1990 e hoje reúne 182 grupos
de segurança de mais de 30 países. Os objetivos da
organização incluem encorajar iniciativas de coopera-
ção na prevenção, detecção e solução de problemas
relacionados a incidentes de segurança; prover um
meio para comunicação de alertas e consultoria
sobre ameaças potenciais e incidentes emergentes;
facilitar as ações dos membros do FIRST, inclusive
em pesquisas e atividades operacionais; e facilitar 
o intercâmbio de informações, ferramentas e técnicas
relacionadas a segurança.

Mais informações:
http://www.first.org/
http://www.first.org/members/teams/
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Para informações adicionais 
sobre patrocínio escreva para: 
eliane@rnp.br

Mais informações estarão disponíveis em breve 
nos seguintes endereços: 
http://www.first.org/events/colloquia/oct2006
http://www.rnp.br/eventos/colaris


