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1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

V 	Não se aplica 

PAUTÃDÃREUNIÃO 

v" 	Apresentação, sugestões e deliberações sobre a reformulação da política de acesso a internet 

V 	Deliberações referente a revisão da política de segurança de TIC 

3. TEMA/PARECER 

/ 	O diretor do DCON Francisco Marcilio e o gerente de Segurança relataram sobre a política de segurança 

atual 116/2014 

CENÁRIO ATUAL 
Resolução 116/2014 

BLOQUEADOS 

Endereços que estão bloqueados para todos os usuários do PJMT, atualmente estão: .mega.nz, 

.peggo.co. .boidu.com, dropbox.com, .dropboxstatic.com, .googledrive.com; 

FACEBOOK 

Apesar do nome se referir a somente um serviço, este grupo faz atualmente concessão e 

bloqueio a outras redes sociais, exemplo:, facebook, .Iinkeciin. .instogrim, .twitter: 

PORTAIS WEB 

Grupo de concessão e bloqueio a portais como mo 1, .terra, .globo, .glohovideos, gi, r7, ig: 
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IN CENÁRIO ATUAL 
Resolução 115/2014 

BLOQUEADOS 

Endereços que estão bloqueados para todos os usuários do PJMT, atualmente estão: mega.nz, 

peggaco, baidu.com, dro?box.com  dropboxstatic.corn, googledrive; * FILE SERVER and 

Storage 

FACEBOOK  Social Networking 

Apesar do nome se referir a somente um serviço, este grupo faz atualmente concessão e 

bloqueio a outras redes sociais, exemplo: facebook, linkedin, instagram, twitter; 

PORTAISWEB  News! Media 

Grupo de concessão e bloqueio a portais como uol. terra, globo, globovideos. gi. r7. ig: 

CENÁRIO ATUAL 
Resolução 116/2074 

VOUTUBE 

Apesar do nome se referira somente um serviço, este grupo faz atualmente concessão e 

bloqueio a vários serviços de media, sendo: googlevideo, youtube, vevo, dailymotion, vimeo; 

/ Após a apresentação do cenário atual apresentaram as seguintes propostas para política de segurança 

atual 116/2014. 



MUDANÇA 1 
Resolução 116/2014 

SEM_AUTENTICACAO: Acesso permitido para todos os usuários de rede; 

Religion 

Search Engines / Portais 
Restaurants / Dining / Food 

Sports 
Transiation 
Web Advertisements 

MUDANÇA 1 

$ 	Resolução 116/20 14 

SEM_AUTENTICACAO: Acesso permitido para todos os usuários de rede; 

Business / Economy 
Computer / Internet 
Educatiori 
Financial Services 
General 
Governmerit / Military 
Poirtical / Legal 
Real Estate 
Search Engines/ Portais 
Shopping 
Travei 
Vehicles 
Email 
Job Search / Careers 

Alcohol & Tobacco 
Art / Culture 
Education 
Newsgroups / Forums 
Blogs / Personal Pages 
Health 
Shopping 
Financial Services 
Health 
Nature / Conservation 
Non-profits & NGOs 
Polibcal / Legal 
Real Estate / Portais 
News / Media 
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MUDANÇA 2 
Resolução 116/2014 

Períodos de internet totalmente liberada, quais seja: 

ALMOÇO 

Limitação de tráfego de aplicações específicas, exemplo: 

Youtube. Vimeo ou Categorias (*  tMedia Streams) 

MUDANÇA 3 
Resolução 116/2014 

Internet CONTINUAMENTE liberada, com exceção das categorias: 

Anonymizer 
	

Sex 
Botnets 
	

Spam 
Child Abuse 
	

Spyware / Maliclous Sites 

Critical Risk 
	

Suspicious Content 
Cryptocurrency 
	

Torrent Trackers 
Encrypts communications 

	
Uncategorized * 

File Storage and Sharing 
	

Violence 

Games 
	

Web Spider 
Gambling 
Ilegal / Questionable 
luegal Drugs 
Phshing 
Pomography 
Remote Administration 
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Deliberações: 

/ Política de acesso à internet 

Devido à ausência do Coordenador do comitê e de alguns membros de outras áreas, foi deliberado 

pelo comitê de segurança que será agendada uma nova reunião com o comitê, onde será apresentada 

a proposta de remodelamento de acesso à internet. 
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• O comitê de segurança chegou ao consenso que a política restritiva não funciona, pois há diversas 

exceções e deliberou sobre a proposta de criação de categorias que constam na proposta 01 e 

bloqueio da internet que constam na proposta 02 referente a restrição de acesso a redes sociais e 

Media extreams das 12:00 as 18:00 horas. 

o A proposta contém dois níveis de acessos definidos da seguinte forma: 

• Acessos com privilégio a "redes sociais e Media extreams a qualquer horário do dia". 

• Acessos sem privilégio a " redes sociais e Media extreams fora do horário 12:00 as 

18:00 horas ". 

• Deverá ser apresentado em conjunto com a proposta de acesso o mecanismo de Controle de Banda a 

ser utilizado 

o Responsável: Gerente de segurança - DCON - Danyllo Carvalho 

/ Revisão da Política de segurança: 

• Deliberado que será revisada a política de segurança vigente e na próxima reunião do comitê de 

segurança da Informação, serão apresentados alguns tópicos para discussões e deliberações. 

• Deliberado a favor da revogação da Política de acesso de número 116/2014, e incluir na política de 

segurança o texto referente a acessos. 

o Responsável: Gerente de segurança - DCON - Danyllo Carvalho 

• A próxima reunião do comitê de segurança da informação deverá ser realizada na segunda semana de 

janeiro de 2018. 

o Responsável: Assessora da Coordenadoria de Tecnologia 
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PARTICIPANTES 

Assunto : Reunião do Comitê de Segurança TIC 

Data: 06/12/2017 

Horário: 14:00 as 15:30 horas 

Local: Sala de reunião da CTI 
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