ISS WORLD LATIN AMERICA 2013

Workshop Suntech
Combate a Criminalidade e Defesa Nacional:
Desaﬁos a serem superados
A Suntech tem o prazer de convidá-lo para um workshop exclusivo, a ser realizado no dia 23 de julho, no
qual serão abordados alguns dos aspectos mais desafiadores no combate à criminalidade e defesa nacional
atualmente.
O evento contará com a presença de importantes palestrantes que falarão sobre temas como a tecnologia
trabalhando a favor da segurança, big data e inteligência em fontes abertas.
O workshop faz parte da programação do ISS World Latin America 2013, considerada a principal conferência
sobre Inteligência em Comunicações voltada para autoridades e operadoras de telecomunicações, realizada
em Brasília/DF, entre os dias 23 e 25 de julho de 2013. A Suntech é uma das patrocinadoras oficiais do
evento. Além do Brasil, o ISS World conta com edições em Washington (EUA), Praga (República Tcheca),
Dubai (EAU) e Kuala Lumpur (Malásia).

Confira a programação
Dia 23 de julho | Terça-feira
08h00-8h30 Recepção de boas vindas
08h30-9h00 Cyber Segurança: mais um domínio para proteger
Centro de Defesa Cibernética

09h00-10h00 Desvendando o “Big Data”: como a tecnologia pode trabalhar a favor da investigação
Mário Wolf Júnior, Gerente de Produto

10h00-10h30 Coﬀee break
10h30-11h00 Coleta de evidências nas investigações criminais
Emerson Wendt, Delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul

11h00-12h30 Inteligência: um conceito fim a fim
Fernando Falcão, Rafael Righi, Rodrigo Cunha e Ruben Siegrist

Local
Royal Tulip Brasília Alvorada
ShTN, Setor 1, Conj. 1B, Bloco C, Asa Norte – Brasília/DF – Brasil

Inscrição
Para efetuar sua inscrição no evento envie um e-mail para flavia.reis@suntech.com.br, até o dia 1º de julho
de 2013, com os seguintes dados: nome completo, telefone, e-mail para contato, instituição e cargo que atua.
Para mais informações sobre o ISS World Latin America 2013 clique aqui.

Conheça os palestrantes
Mário Wolf Júnior
Engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduação em
Engenharia de Redes e Telecomunicações pelo INATEL. Ingressou na SUNTECH em 1997, tendo
atuado em diversas áreas da empresa tais quais: desenvolvimento, suporte e pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Atualmente atua como Gerente de Produtos da área de OSS com
foco na gerência de performance e qualidade de serviço em redes móveis.

Centro de Defesa Cibernética
O Núcleo do Centro de Defesa Cibernética foi ativado em 6 de agosto de 2010 e tem a atribuição de
coordenar as atividades do setor cibernético no exército, bem como da rede. A criação dos projetos
deu-se em cinco áreas de interesse: doutrina, inteligência, operações, recursos humanos e ciência
e tecnologia. O setor cibernético está sendo implantado como um projeto estratégico da força
terrestre, tendo como gerente o General de Divisão José Carlos e seguindo toda uma documentação
de implantação com orientações emanadas do Estado-Maior do Exército (EME).
Emerson Wendt
Emerson Wendt, Delegado de Polícia Civil do RS. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito pela URI-Frederico Westphalen.
Diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos e Professor da Academia de Polícia Civil
nas cadeiras de Inteligência Policial e Investigação Criminal. Também, é professor dos cursos de
pós-graduação da UNISC (Santa Cruz do Sul), UNISINOS (São Leopoldo), SENAC-RS (Passo Fundo)
e IDC (Porto Alegre). Membro da Associação Internacional de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia, do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança Pública do RS e
do Conselho Superior de Polícia da PC/RS.
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