Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.

UFRJ promove conferência sobre segurança da
informação
Com sua 5ª edição acontecendo em outubro, a Conferência visa a conscientização e
disseminação do conhecimento em segurança da informação

A 5ª edição da Conferência Anual Orientada à Segurança – CAOS, promovida pela Diretoria de
Segurança da Informação da UFRJ, acontecerá no dia 4 de outubro de 2019 na Cidade
Universitária.
A programação contará com palestras qualificadas da área de segurança, divididas entre
apresentações técnicas e gerais, destinadas a todo tipo de público, profissional ou não. O evento
é gratuito e a inscrição para participantes acontecerá a partir do dia 15 de agosto. Todos os
inscritos que estiverem presentes receberão um certificado de participação digital. Os que
desejarem palestrar no evento poderão enviar seus trabalhos, entre os dias 18.07.2019 e
01.10.2019, para aprovação da Comissão Técnica. A Conferência ocorrerá das 09h às 17h,
simultaneamente, no Auditório Roxinho e no Salão Nobre do Prédio CCMN, situado na Av. Athos
da Silveira Ramos, 274 – Cidade Universitária. Serão abordados os mais diversos temas da área,
dentre os quais estão: criminalística e forense computacional, segurança cibernética, IoT,
criptografia e engenharia social.
Desde 2015, a CAOS busca estimular debates ligados à segurança da informação e conscientizar a
população sobre a importância deste assunto nos dias de hoje. O Brasil é um dos países que mais
sofre ataques de segurança diariamente, principalmente os cibernéticos. Os organizadores
estimam que mais de 500 pessoas participarão do evento, entre estudantes, professores e demais
profissionais, além dos que poderão assistir pela internet.
Para conhecer mais e visualizar a edição passada, acesse caos.ufrj.br. Acompanhe a programação
do evento através de nossos canais:
●
●
●
●

caos.ufrj.br/programacao
security.ufrj.br
instagram.com/segtic.ufrj
facebook.com/SegTIC
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