
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desenvolvendo um Plano Diretor de Segurança 

da Informação – PDSI 

Instrutor: João Souza Neto 

Doutor em Engenharia Elétrica pela UNB. Mestre em Engenharia Eletrônica pelo 
Philips International Institute da Holanda. É Professor do Mestrado em 
Governança, Tecnologia e Inovação da Universidade Católica de Brasília. É 
certificado CGEIT, CRISC, CDPSE, Certified COBIT Assessor, COBIT 5 
Approvaed Trainer, COBIT 2019 Approved Trainer, COBIT 2019 Design & 
Implementatio, PMP, RMP. É Presidente e membro fundador do Capítulo 
Brasília da ISACA.   
https://br.linkedin.com/in/souzaneto 

Apresentação: 

O Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) é um planejamento que envolve a definição de 
objetivos de médio e curto prazo para segurança da informação da organização, cuja elaboração 
envolve o gestor da segurança da informação e uma equipe interdisciplinar, em um processo de 
planejamento participativo. 

Esse curso vem atender uma necessidade urgente das organizações brasileiras de estruturar e 
organizar suas atividades de segurança da informação. A quantidade de atividades necessárias para 
garantir a proteção da organização, quanto às ameaças e às suas informações, é grande e cresce 
constantemente.  

Hoje, o ambiente de informação e tecnologia das organizações é complexo e susceptível a ameaças 
internas e externas. A quantidade e a diversidade de ameaças aumentam mês a mês, dificultando o 
trabalho dos defensores. Uma novidade recente é o uso de Inteligência Artificial por parte dos ciber 
criminosos. 

Portanto, as áreas de segurança de informação precisam crescer, mas de forma organizada, sem 
depender apenas de ações ad hoc. Para termos uma visão completa de todas as ações que terão que 
ser realizadas no próximo ano, é necessário definir um plano de ações e metas com escopo 
corporativo. Este plano deverá conter não só os projetos de implementação de controles de segurança 
da informação, mas também ações permanentes como um plano de capacitação dos servidores, a 
manutenção de controles existentes, a execução de programa de sensibilização e conscientização em 
segurança da informação, entre outras. 

O objetivo desse curso é instrumentalizar os gestores e técnicos do setor público com técnicas para 
planejamento das ações de segurança da informação e capacitá-los a elaborarem o Plano Diretor de 
Segurança da Informação (PDSI) de seus órgãos, segundo as melhores práticas de mercado e as 
normas que regem o tema na Administração Pública brasileira. 

https://br.linkedin.com/in/souzaneto


 

 

 

 

 

 

Programa: 

1. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética 

a. O que é o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI). 

b. Porque o PDSI torna-se necessário 

2. Estrutura do PDSI 

a. Alinhamento à Estratégia. 

b. Planejamento 

3. Alinhamento à Estratégia 

a. Estratégia Institucional de Segurança da Informação 

b. Alinhamento às Diretrizes da PSI 

c. Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional 

d. Análise SWOT do Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

4. Planejamento 

a. Ações Permanentes 

b. Ações Pontuais - “Demandas” 

c. Plano de Investimentos e Custeio 

d. Plano de Ações e Metas 

5. Construindo um PDSI 

a. Exercícios de Fixação 

b. Exemplo Prático de um PDSI 
 

Público-alvo: gestores e técnicos de segurança da informação de organizações públicas, privadas e 
do terceiro setor, nos níveis estratégico e tático, Gestores e técnicos das áreas de planejamento, 
projetos, processos, auditoria interna e gestão de riscos. 

Benefícios para os Participantes: O participante desse curso desenvolverá conhecimentos e 
habilidades relacionados ao aprimoramento da organização da segurança da informação da sua 
organização, promovendo a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos negócios. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP). 

Carga Horária: 12 horas 
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