ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DE CRIAÇÃO DO DSIC
08 de maio de 2016
Mensagem do Diretor
É com imensa alegria que hoje o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC)
da Casa Militar da Presidência da República (CM/PR) comemora o seu 10º aniversário.
Nesta última década, muita coisa aconteceu. Surgiram tecnologias que nem imaginávamos poderiam
fazer parte da vida das pessoas e das organizações, ainda mais na dimensão de hoje, com a internet
das coisas e a ampla mobilidade e conectividade, que nos permitem praticamente “estarmos em
vários Enquanto crescíamos, também crescia o nosso entendimento em relação a um novo e
inusitado cenário que surgia, do qual não havia pesquisas, leis, práticas ou fatos históricos nos quais
pudéssemos nos espelhar ou aprender com eles.
Todos: governo, setor privado, academia, nações, estavam aprendendo em tempo real. Por isso, nos
orgulhamos de tudo o que conquistamos e construímos até hoje, resultado de muita dedicação,
estudo e trabalho de uma equipe pequena, mas de grande qualidade, determinação e
comprometimento com a Segurança da Informação e Comunicações (SIC) e com a Segurança
Cibernética (SegCiber) do Governo.
Assim, nesse momento de comemoração, compartilho com todos alguns dos feitos do DSIC, ao longo
desses 10 anos que hoje celebramos:


Publicação de 03 Instruções Normativas: a primeira sobre gestão de SIC, a segunda sobre o
credenciamento de segurança para o tratamento de informação classificada e a terceira
sobre os parâmetros e padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em
algoritmos de Estado;



Publicação de 21 Normas Complementares à primeira Instrução Normativa, com ampla
colaboração dos membros do Comitê Gestor da Segurança da Informação (CGSI/CDN),
sobre temas atuais, sensíveis e de grande relevância para a Segurança da Informação, tais
como: a política de segurança da informação e comunicações, gestão de risco, controle de
acesso, computação em nuvem e redes sociais, dentre outros;



Publicação da “Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e de Segurança
Cibernética da Administração Pública Federal 2015-2018, V.1.0”, homologada pela Portaria
SE/CDN N°14, de 11 de maio de 2015;



Inserção da Segurança da Informação e Comunicações e da Segurança Cibernética pela
primeira vez no Plano Plurianual do Governo federal (PPA 2016-2019), em 2 Temas
Especiais e 2 Projetos Temáticos. Sem dúvida, um importante e histórico marco para o País,
uma vez que contribuirá para a APF expandir, aprimorar e alinhar suas ações de SIC e de
SegCiber no âmbito do Governo federal.



Publicação do “Livro Verde Segurança Cibernética no Brasil” e do “Guia de Referência Para
a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação”;



Realização de 4 turmas do Curso de Especialização em Gestão de SIC, em parceria com a
Universidade de Brasília, tendo sido formados mais de 300 servidores públicos; e



Realização de inúmeras oficinas, colóquios técnicos, seminários e outras ações de
sensibilização e conscientização nos temas.

Ao lado dessas realizações, dentre outras, a indicação pelo CGSI/CDN do dia 8 de maio, data da
criação do DSIC, como o Dia da Segurança da Informação e Comunicações e da Segurança
Cibernética da Administração Pública Federal, homologado pela Portaria SE/CDN Nº 96/2016, em
cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em conjunto com a celebração do aniversário de 10 Anos
do DSIC, nos traz muita alegria e ainda mais motivos para comemorar.
Há, 10 anos, éramos poucos na Administração Pública Federal a observar e a alertar para os desafios
e os riscos que caminhavam ao lado das maravilhas que nos eram apresentadas pelas novas
tecnologias. Hoje, os órgãos e entidades da APF já estão mais sensibilizados com o tema e buscando
cada vez mais conhecer e tomar as medidas necessárias para resguardarem suas redes, suas
infraestruturas críticas e seus ativos de informação.
Por todas as dificuldades vencidas; pelo comprometimento de cada integrante e ex-integrante da
família DSIC ao longo desses 10 anos, que tenho orgulho de atualmente conduzir e fazer parte; pelo
apoio, incentivo e confiança de nossos chefes; e pela presença constante e consideração de nossos
parceiros e colaboradores, o meu reconhecimento e agradecimento por terem compartilhado conosco
seus conhecimentos, e sobretudo, por terem caminhado conosco ao longo desses anos.
O meu agradecimento especial a todos os integrantes e colaboradores do Comitê Gestor da
Segurança da Informação, pelo tempo dedicado às reuniões, estudos e debates sobre temas
relevantes para o fortalecimento da SIC e da SegCiber da APF, que resultaram em todo o arcabouço
legal que hoje temos publicado e que tem sido referência no Governo federal.
Muito fizemos, porém muito ainda temos por fazer, e para isso, esperamos poder continuar contando
com a colaboração e a parceria de todos.
Que possamos carregar as bandeiras da Segurança da Informação e da Segurança Cibernética
aonde formos, construindo, em conjunto, um Brasil mais forte, capaz de aproveitar o que o espaço
cibernético oferece e tem de melhor, com segurança.
Juntos, certamente seremos mais fortes!
Parabéns ao DSIC e a todos os seus integrantes, de ontem e de hoje!
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