
Agenda e-Fórum

11 de novembro de 2020



Há mais de 19 anos realizando eventos de sucesso

+ 300 eventos realizados             + 800 empresas patrocinadoras 
+ 6.000 palestrantes                     + 60.000 participantes 



Quem somos
A Network Eventos é uma empresa há mais de dezenove anos, especializada na produção de eventos nas áreas de
Telecomunicações, Inovação e Tecnologia da Informação, Comunicação, Setor Bancário, Judiciário, Energias, Transporte
e Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Áreas de Planejamento, Cidades Inteligentes, entre outras. Temos como
objetivo principal de reunir empresários, Governo e Autoridades, pesquisadores, colaboradores internos, profissionais
do mercado e sociedade para incentivar a troca de conhecimentos e experiências, buscando alternativas para o
desenvolvimento do país e oportunidades de negócios para as empresas entre diversos nichos envolvidos, além do
aprimoramento da gestão de pessoas e recursos humanos.
Mais informações sobre os nossos eventos, acessem: http://www.networkeventos.com.br/site/calendario.php

Veja como foram alguns dos nossos últimos eventos: http://www.networkeventos.com.br/site/todos_eventos.php

Clique aqui e acesse o nossos álbuns de fotos

http://www.networkeventos.com.br/site/calendario.php
https://www.facebook.com/Network-Eventos-365416546803228/
https://www.linkedin.com/company/1888405?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1888405,idx:2-1-2,tarId:1462471171927,tas:Network%20Eventos
http://www.networkeventos.com.br/site/todos_eventos.php
https://www.flickr.com/photos/networkeventos/albums


Informações Gerais:

A Network Eventos e o Portal Convergência Digital, realizarão o e-Fórum Cyber Security e Governo Digital, contando com a

fundamental participação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD do Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República, Serpro e RNP. O e-Fórum tem como objetivo apresentar e debater através de um Webinar interativo,

temas focados em inovações, regulamentação, soluções tecnológicas e ganhos operacionais com a implementação do Governo

Digital & Cibersegurança.

Público-Alvo:

Evento digital e cortesia para servidores públicos e autoridades interessados nos assuntos que serão tratados.

Data e horário:

Dia 11 de novembro de 2020 – 10:00 – 11:40 (Horário de Brasília - DF).

Formato:

Webinar interativo com 1 hora e 40 de duração, com a participação de representantes da ANPD, Serpro, Gabinete de Segurança

Institucional da Presidência da República, RNP e de executivos de empresas fornecedores de soluções tecnológicas e

apoiadoras, contando com a moderação de dois jornalistas especializados do Convergência Digital.

Dinâmica: Introdução de 5 minutos do moderador CD & apresentações de 10 minutos de cada participante (cases & soluções),

debate de 10 minutos e perguntas e respostas de 5 minutos.



e-Fórum Cyber Security e Governo Digital - Dia 11 de novembro de 2020

10:00 – 10:40

Debate 1: LGPD no Setor Público: Onde estamos e onde podemos chegar?
Moderadora: Ana Paula Lobo - Jornalista e Diretora - Convergência Digital Confirmada

• Miriam Wimmer - PhD, CIPP/E. Diretora de Serviços de Telecomunicações - Ministério das Comunicações. Professora de 

Direito, Tecnologia e Inovação - IDP Brasília e Diretora do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados -

ANPD *

• Cel EB Arthur Pereira Sabbat - Diretor do Departamento de Segurança da Informação/Presidência da República (GSI/PR) e  

Diretor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD Confirmado

* Aguardando confirmação

Apoio Institucional                                      Patrocinador                            Realização e Organização       

10:40 – 11:40

Debate 2: Cyber Security & Governo Digital
Cibersegurança ganhou ainda mais relevância com a pandemia de Covid-19. O trabalho ficou distribuído e remoto. Como as empresas estão lidando com a 

redução dos recursos e dos orçamentos e a necessidade de ampliar o aporte em segurança? Como estabelecer uma política efetiva de segurança? O papel 

do Gestor de Cyber Segurança no Governo Digital.

Moderador: Luis Osvaldo Grossmann - Jornalista - Convergência Digital Confirmado

• Marcos Allemand Lopes - Gerente de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios  - Serpro

Confirmado

• Edilson Lima - Gerente de Segurança da Informação  - CAIS-RNP Confirmado

• Paulo Frosi - Diretor de Negócios Corporativos - ConnectoWay Confirmado

• Fornecedor

mailto:http://www.networkeventos.com.br/site/home.php?lg=PT

