
F u n d a m e n t o s  d e  S e g u r a n ç a  
C i b e r n é t i c a  

n a  A u t o m a ç ã o  I n d u s t r i a l  
 

Dentre as atividades da implantação da Indústria 4.0, uma das áreas 
que ganha importância significativa nas empresas é a de Segurança 
Cibernética Industrial. A começar pela principal diferença entre TI (onde 
um incidente será sempre um incidente) e TO (onde um incidente pode 
se tornar um grande acidente).  

Cabe a equipe de ICS estabelecer procedimentos e criar barreiras de 
maneira que as empresas tenham proteção e evitem prejuízos 
catastróficos oriundos de ataques cibernéticos, sabotagens ou mesmo 
erros operacionais, minimizando possíveis ocorrências.   

OBJETIVO 
  

Este curso oferece treinamento em desenvolvimento profissional sobre as 
principais diferenças entre TO e TI nas questões de segurança cibernética e os 
procedimentos para blindar os sistemas contra ataques externos e internos. 

  

PÚBLICO ALVO 

  

Destina-se a engenheiros e técnicos industriais das disciplinas de processos, 
segurança, instrumentação, tecnologia da automação e informática para 
avaliarem e atuarem na implantação de sistemas de segurança cibernética. 
  

RESULTADOS ESPERADOS 

  

Ao encerramento deste curso os participantes devem ter adquirido conhecimento 
sobre as técnicas e domínio básico para avaliar e implantar os procedimentos de 
segurança nos sistemas de automação industrial. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

• O que é Segurança Cibernética Industrial; 

• Segurança eletrônica para automação industrial e sistemas de controle; 

• Como os ataques cibernéticos acontecem; 

• Principais diferenças entre ICS nas áreas de TI e TA; 

• Apresentação das normas ANSI / ISA-62443-2-1 (ANSI / ISA-99.02.01-
2009);  

• Identificação, classificação e avaliação de riscos; 

• Endereçando o risco com medidas de segurança específicas; 

• Abordando o risco com medidas de implementação: 
o Gestão de riscos; 



o Desenvolvimento e manutenção de sistemas; 
o Gestão de informação e documentação.  

• Tipos de Hardware; 

• Tipos de software; 

• Estudos de casos de implantação. 

 
METODOLOGIA 

  

Recursos Adicionais: 
 

• Aulas on-line ao vivo (conforme programação abaixo);  

• Apostila impressa*; 
 Section.  

Bibliografia auxiliar 
 

• Apostila; 

• Normas ANSI/ISA (apresentação das normas disponíveis); 

• Leituras e referências sugeridas. 

 
Encerramento do curso 
 

• Prova final no site; 
• Certificado em conformidade com o decreto 5.154 de 23 de julho 2004 

liberado após a conclusão do curso pelo aluno. 
 

 

CARGA HORÁRIA 

 
12 Horas / Aula 

  

• Terça feira, 25 de agosto e quinta-feira, 27 de agosto. 

• Horário: 19:00 às 22:30 horas - 4 (quatro) horas/aula diárias. 

• 1 intervalo de 10 minutos. 
  

 *Para que possamos enviar a apostila (SEDEX) em tempo hábil solicitamos que as 

matrículas sejam confirmadas com até 10 dias antes do início do curso.   
 
 
 

VAGAS LIMITADAS 

 

NOTAS:  

• Empresas que inscreverem mais de um aluno neste curso terá desconto de 10% 
para o segundo aluno e 20% do terceiro aluno em diante. 

• O valor pago apenas será reembolsado no caso da não participação do aluno 
apenas, se esta ausência for comunicada com no mínimo 10 dias de 

antecedência da data de início do mesmo. 



 
PROFESSORES 

  

Daniel Ricardo Polachini 
 

Engenheiro Eletricista Formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 1995. Pós-

graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 2004. Trabalha na 

Empresa Intereng Automação onde por 12 anos atuou na área de suporte, engenharia 

e especialista de produtos da Rockwell Automation. Atualmente atua como Engenheiro 

de Vendas na mesma empresa. Voluntário da ISA – International Society of Automation 

desde 2007. 

Marcílio Antônio Viana Pongitori 
 

Mestrando em Engenharia Mecânica - Unicamp, Engenheiro Químico - graduado pela 

Universidade Mackenzie 1982 – Extensão em Projetos de Instrumentação - Universidade 

Mackenzie 1983, Técnico Nuclear - IPEN 1976, formação em diversos cursos de 

Instrumentação e Automação, certificado em Safety Instrumented Systems Overview 

and Awareness pela KenexisTM, em IC34 - IACS Cybersecurity Design & Implementation 

e IC37 – IACS Cybersecurity Operations & Maintenace pela ISA. Experiência como 

técnico, engenheiro, gerente e diretor, trabalhando em projetos de automação de 

processos industriais em empresas de alta tecnologia. Atualmente desenvolve projetos 

de engenharia e consultoria em implementação de PDAI, SIL, SIS, Indústria 4.0 pela 

Dynamis Automação e Cursos Ltda. Realiza palestras, conferências e aulas sobre 

Instrumentação / Automação. É Membro Sênior na ISA – Internacional Society of 

Automation e trabalho voluntário como Diretor de Treinamento da ISA Campinas  

 
 

 


