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ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: WEBINAR “Investigações em Ambientes Cibernéticos”
MODALIDADE: EAD

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a

PALESTRANTE
Dr. José Anchieta Nery Neto - Delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí, titular da
Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, com atuação nas áreas de Inteligência
Estratégica de Segurança Pública e Inteligência Cibernética.

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias)
1. MPMA;
2. GAECO/CAEI;
3. ESMP.
Local:
Plataforma Virtual Google Meet

Público Alvo/Vagas: Início em:
Membros, servidores e 28 de outubro de 2020
estagiários do MPMA, Das 15 às 17:00 horas
mediante inscrição.
100 vagas.

EMENTA
O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com o Grupo
de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), realiza o
WEBINAR “Investigações em Ambientes Cibernéticos”, ministrado pelo Delegado de
Polícia Civil Dr. José Anchieta Nery Neto, visando promover discussões acerca do
panorama atual do cibercrime no Brasil e no mundo, buscando identificar a importância
da investigação telemática, a diferença entre interceptação de comunicação e
afastamento de sigilo de dados, além de também tratar a respeito de Going Dark:
conceito, estratégias e apresentação de casos concretos.
Cibercrime ou crimes informáticos englobam quaisquer práticas ilícitas realizadas na
rede, como exemplo: invasões de sistemas, roubo de dados institucionais ou pessoais,
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disseminação de vírus, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais, entre
outros.
METODOLOGIA
A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, por meio de
videoconferência na plataforma virtual Google Meet, que poderá ser acessada via
dispositivos móveis ou computador, com carga horária total de 02 (duas) horas. 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.
Serão realizadas explanações teóricas do tema, alinhadas a “estudos de caso”, com
recursos que possibilitem a interação entre os participantes e a construção das melhores
práticas de controle referentes a temática, com base na troca de experiência entre os
participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no
dia do evento.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
- Participação em sala virtual;
- Responder questionário de avaliação do evento.

