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Dia Internacional de Segurança 
em Informática 

 

 

 
 

O DISI é um evento realizado em comemoração 
ao Computer Security Day (CSD), criado em 
1988 com o objetivo de conscientizar a popula-
ção para as questões relativas à segurança da 
informação. Esse evento é realizado anualmen-
te no dia 30 de novembro e promove mundial-
mente um grande número de iniciativas dos 
mais variados tipos, como realização de pales-
tras e distribuição de material de conscientiza-
ção.

O DISI, versão brasileira do CSD, é realizado 
pela RNP desde 2005, através do CAIS. A 
programação inclui a transmissão de palestras 
pela Internet, divulgação de informações e 
práticas de segurança e apoio às iniciativas de 
instituições interessadas em participar do 
evento. 

O CAIS/RNP tem a satisfação de organizar o 
DISI 2009 e convida as empresas interessadas 
em formar uma parceria para esta ocasião. 

EDIÇÕES ANTERIORES DO DISI

Esta é a quinta edição do DISI, que é organizada 
pelo CAIS/RNP. Cada edição teve em média 5 
palestras durante a manhã, que foram transmi-
tidas através da internet. Uma novidade para o 
DISI 2009 é a realização de palestras em período 
integral, dado o sucesso e repercussão das 
edições anteriores do evento. 

Três cidades foram sede das palestras do DISI: 
Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Em 2009, 
as palestras do DISI serão realizadas em Salva-
dor e, novamente, transmitidas na Internet. 

Em todas as edições, o CAIS/RNP convoca a 
comunidade acadêmica e demais instituições 

interessadas a realizar atividades locais em sua 
organização. O número de participantes tem 
crescido a cada ano, contando com a participa-
ção de instituições em todos os estados brasi-
leiros.

 
DIFERENCIAIS DO DISI

  Formato inovador: com palestras transmitidas 
na Internet durante a manhã e realização de 
atividades a tarde em diversas instituições no 
Brasil com o apoio do CAIS/RNP;

  Alcance nacional: divulgação do material do 
evento em todo o Brasil, através dos Pontos de 
Presença da RNP e instituições participantes; 

BENEFÍCIOS DO PATROCÍNIO

Patrocinando o DISI, a sua organização terá a 
oportunidade única de demonstrar seu compro-
misso com as melhores práticas de segurança. 
Além disso, este patrocínio permitirá para a sua 
empresa:

 Atingir um audiência direta de aproximada-
mente 200 pessoas; e indiretamente de milha-
res pessoas no Brasil e exterior;

� Ser parceiro do CAIS, da RNP e do CTIR Gov, 
sendo reconhecido como um promotor das 
boas práticas para o uso seguro das tecnologias 
de informação;

O Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança 
(CAIS), em cooperação com o Centro de Tratamento 
de Incidentes de Segurança em Redes (CTIR Gov), está 
organizando o Dia Internacional de Segurança em 
Informática (DISI), que será realizado no dia 02 de 
dezembro de 2009, na cidade de Salvador, Bahia. 
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  Diretamente, alunos, professores e funcionrios 
da Universidade Federal da Bahia e de outras 
instituições usuárias na RNP na Bahia;

� Membros das equipes técnicas dos pontos de 
presença da RNP localizados em todos os 
estados brasileiros e no Distrito Federal;

� Coordenadores administrativos dos pontos de 
presença da RNP que determinam as necessida-
des de produtos e a sua compra;

� Pessoas interessadas em conhecer as boas 
práticas de uso seguro das redes sociais;

MODALIDADES DE PATROCÍNIO

A organização do evento oferece às empresas a 
possibilidade de patrocinar o DISI 2009. As 
contrapartidas aos apoios são variadas e visam 
divulgar a marca, produtos e serviços do patro-
cinador em materiais impressos e mídias diver-
sas. 

As modalidades de patrocínio oferecem investi-
mentos variados, conforme tabela a seguir:

   Promover a marca, produtos e serviços da sua 
organização nacionalmente;
 
  Colaborar para um evento de cunho social, 
que visa disseminar boas práticas em seguran-
ça da informação, em particular neste ano, no 
uso de redes sociais na Internet;

  Divulgar a marca em todo material gráfico do 
evento: cartaz, folder, banner oficial do evento, 
site e camisetas;

  Visibilidade mundial devido a transmissão 
pela Internet e nacional devido ao envio de 
material informativo a instituições em todos os 
estados brasileiros;

A troca de experiência e prováveis parcerias 
futuras são uma das mais valiosas vantagens 
para os envolvidos diretamente com o evento. 

PÚBLICO DO DISI 

O público-alvo do DISI é formado por usuários 
de computadores de uma maneira geral, 
técnicos e não-técnicos, o que inclui neste ano: 
�

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE E SEJA NACIONALMENTE RECONHECIDO
COMO PROMOTOR DA CULTURA DE SEGURANÇA

Público e Patrocínio do  DISI 2009

 

* Apenas para as empresas cujo contrato de patrocínio seja �rmado até o dia 09/10/2009.

Prata Bronze

3 mil 1.5 mil

Sorteio de produtos/brindes
do patrocinador

Exibição das marcas do patrocinador nos intervalos 
das palestras

Logotipo do patrocinador no no banner o�cial *
do evento

Banner do patrocinador em 
exposição no evento

Logotipo do patrocinador no site  do evento

Logotipo do patrocinador na camisa do evento *

Logotipo do patrocinador no material de divulgação
do evento *

Modalidades

Ouro

5 mil
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Sobre o CAIS e o CTIR Gov

Para informações adicionais sobre patrocínio 
escreva para: 
disi@cais.rnp.br

Mais informações sobre o evento estarão 
disponíveis em: 
http://www.rnp.br/eventos/disi/ 

ORGANIZAÇÃO

O DISI 2009 está sendo organizado pelo Centro 
de Atendimento a Incidentes de Segurança 
(CAIS) da RNP, em cooperação com Centro de 
Tratamento de Incidentes de Segurança em 
Redes – CTIR Gov. 

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 
590 instituições brasileiras de ensino e pesqui-
sa. 

Em todos esses anos, a RNP tem contado com 
a colaboração de diversas empresas-parceiras. 
Podem ser destacadas: Cisco, Embratel, Extre-
me Networks, Foundry, Furukawa, Global 
Crossing, HP, IBM, Impsat, Intel, Juniper e 
muitas outras. Elas têm sido fundamentais na 
promoção da cultura em segurança e do uso 
inovador de redes avançadas no Brasil, seja 
cedendo equipamentos, compartilhando 
tecnologia ou patrocinando eventos promovi-
dos pela RNP. 

Se sua empresa é uma das tradicionais empre-
sas parceiras da RNP, aproveite mais esta 
oportunidade para consolidar sua imagem 
junto a comunidade de usuários no backbone 
acadêmico brasileiro. Se sua empresa nunca 
foi nossa parceira, venha juntar-se a este time 
de parceiros. Não perca esta chance!

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. 

O CAIS também divulga alertas e informações 
sobre segurança; participa de seminários e 
palestras; e colabora com grupos nacionais e 
internacionais; promovendo e disseminando 
práticas de segurança no uso das tecnologias de 
informação.

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

SOBRE O CTIR Gov

O CTIR Gov é um CSIRT de articulação, frente 
aos Órgãos da Administração Pública Federal 
(APF), que auxilia: no desenvolvimento da 
cooperação entre os grupos de respostas de 
incidentes existentes no Brasil e no exterior; no 
fomento das iniciativas de gerenciamento de 
incidentes; e na distribuição de informações, 
alertas e recomendações para os administrado-
res de segurança em redes de computadores da 
APF.

Mais informações:
http://www.ctir.gov.br

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

info@rnp.br

Rua Lauro Müller 116 sala 3902
22290-906 Rio de Janeiro, RJ  Brasil
tel: 55 21 2102-9660
fax: 55 21 2279-3731

http://www.rnp.br

CAIS
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