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Sobre o Evento
O SIASI (Simpósio Alagoano de Segurança
da Informação) foi o primeiro evento em Ala-
goas voltado em sua integralidade a discutir
preceitos e pontos que permeiam a Gestão de
Segurança da Informação.
Este evento têve como principal objetivo pro-
mover um ambiente que possibilitasse um
debate apurado das principais questões em
Segurança da Informação, visando através
de palestras, tutoriais, minicursos e mesas
redondas ampliar, difundir e aprofundar in-
dagações em torno de uma questão que ga-
nha mais e mais importância atualmente:
será que o cenário vigente de aplicações,
conectividade e interação nos fornece real-
mente segurança?
O Simpósio Alagoano de Segurança da Infor-
mação foi um evento organizado pela turma
de Gerência de Projetos do curso de Ciência
da Computação da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL) em parceria com o Instituto
Federal de Alagoas (IFAL) e a Faculdade Es-
tácio de Alagoas (FAL).

Público Alvo
O público alvo abrangeu toda comunidade de
profissionais atuantes na área de Gestão da
Informação, bem como estudantes dos níveis
técnico, tecnológico e científico das áreas de
Tecnologia da Informação, Sistemas de Infor-
mação e Ciência da Computação.

Local e Período
O evento foi realizado entre 30 de Agosto
a 1° de Setembro, na Faculdade Estácio de
Alagoas (Rua Sá e Albuquerque, 574, Jara-
guá).

Programação
A programação do evento contou com pales-
tras, mesas redondas, tutoriais e minicursos.
No primeiro dia de atividades foi realizada
uma cerimônia de abertura que contou com a
presença dos representantes das instituições
organizadoras. No último dia, após a cerimô-
nia de encerramento, houve a realização de
um evento cultural que simbolizou o término
das atividades.

As atividades do Simpósio Alagoano de Segu-
rança da Informação tiveram início as 14:00h
e se encerraram as 21:00h.

Palestras, Tutoriais, Minicursos e Mesas

As palestras possuíram caráter técnico-
informativo de amplo espectro, visando intei-
rar o público presente a respeito de assuntos
vigentes no âmbito da Gestão de Segurança
da Informação.
Os tutoriais possuíram caráter técnico-
formativo de natureza específica e teórica.
Essas sessões foram realizadas através de in-
terações com o tema abordado, ocorrendo em
ambiente laboratorial.
Os minicursos possuíram caráter técnico-
formativo de natureza especializada com du-
ração de duas horas cada. Essas sessões fo-
ram realizadas através de interações práti-
cas com o tema abordado e também ocorre-
ram em ambiente laboratorial.
As mesas redondas colocaram em pauta as-
suntos vigentes para que profissionais atu-
antes na área colocassem em evidência suas
opiniões.
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