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PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: WEBNÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MPMA:
“Engenharia Social: como se proteger”
MODALIDADE: EAD
PALESTRANTE:

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a

Dr. Camel André de Godoy Farah - Doutor em Ciências Militares, Mestre em
Aplicações Militares, Especialista em Política e Estratégia; Inteligência; Justiça e
Segurança Humana.
MEDIADORES:
Dra. Elyjeane Alves Carvalho - Promotora de Justiça, Mestra em Ciências JurídicoCriminais, promotora auxiliar da ESMP/MA;
Dr. Luiz Muniz Rocha Filho - Promotor de Justiça e Coordenador do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO).
UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. MPMA;
2. LOGOS - Inteligência e Planejamento Estratégico;
3. GABPGJ/GAECO;
4. ESMP/MA.
Local do Evento:
Plataforma Virtual Google
Meet

Público Alvo/Vagas
Membros e servidores do
MPMA, mediante inscrição.
250 vagas

Data:
28 de agosto de 2020
Das 15 às 17 horas.

EMENTA
O Ministério Público do Estado do Maranhão possui o intento de oferecer, por meio da
Escola Superior, aprimoramento institucional com temáticas estratégicas voltadas às
necessidades funcionais de seu quadro interno.
Considera-se como Engenharia Social a habilidade de se obter acesso indevido a
informações confidenciais e valorosas de uma instituição, geralmente praticada com
uso de recursos persuasivos para se conseguir efetuar o acesso não autorizado a
computadores e informações.
Diante disso, a palestra “Engenharia Social: como se proteger” tratará sobre o que é
Engenharia Social e apresentará estratégias de como se proteger de ações desta
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natureza, tanto nas atividades pessoais como nas rotinas de trabalho na Procuradoria
Geral de Justiça ou em uma Promotoria.
Discutirá, ainda, acerca das ações de Engenharia Social, exibindo os aspectos
explorados pelo executor na sua ação, técnicas utilizadas e indicando medidas de
segurança para evitar ataques dessa natureza. As situações apresentadas e os pequenos
cases são contextualizados para atividades pessoais e rotinas do Ministério Público.
METODOLOGIA
O evento ocorrerá por meio de videoconferência na plataforma virtual Google Meet,
que pode ser acessada via dispositivos móveis ou computador, e terá a previsão de 2h
de duração, o link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia do evento para os
inscritos. A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos
participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca
de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
- Participação em sala virtual;
- Responder questionário de avaliação do evento.

