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Consultoria sobre Forense Computacional  

 
 
Objetivo  
 
Nesta facilidade o Cliente pode solicitar junto ao Consultor uma sessão totalmente 
personalizada de 1 hora de atendimento “on-line” que permite a interação via chat, áudio, 
vídeo e powerpoint ao vivo pela internet ou 8 horas de atendimento presencial. Podem ser 
formuladas questões que contribuem para esclarecer e identificar os elementos necessários 
para reconstituição de incidentes em segurança da informação, procedimentos para executar  
perícia forense computacional em mídias, aplicações e serviços de rede, gerando laudos 
periciais para uso em processos judiciais ou investigações privadas. 
 
Público-alvo 
 
Gestores, consultores e técnicos nas áreas de Segurança e Tecnologia da Informação, 
Auditoria, Sistemas e Compliance. Profissionais em geral com interesse em conhecer boas 
práticas em Forense Computacional. 
 
Benefícios 
 
O principal benefício esta na agilidade de poder agendar uma consulta com o  especialísta de 
forma imediata e a partir de qualquer lugar e na facilidade de poder ser atendido tanto de 
forma “on-line” quanto da forma presencial. 
 

Saber mais sobre:  

 O que é e o que faz um perito e perito forense informático; 
 O que é forense e forense computacional e onde se aplicam  
 O que é ciência forense; 
 Como se preservar as evidências e suas respectivas provas  
 Forense em sistemas operacionais e sistemas de arquivos;  
 Forense em resposta a incidentes; 
  Metodologia forense. 

 
 
Conteúdo Programático 

O conteúdo sempre é totalmente personalizado pois reflete de forma completa e objetiva 
a resposta elaborada pelo Consultor. 
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