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A Empresa

Nova publicação de Edison Fontes em parceria
com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
“Foi um desafio muito grande, pois além
de escrever o texto didático, foram
elaborados exercícios e orientações para
que professores da RNP apresentem o
curso de maneira presencial em todo o
Brasil. Eu já realizei vários treinamentos,
mas, preparar material completo para
que outros professores ministrem
treinamento e sigam o mesmo padrão,
foi uma grande tarefa”, declarou Fontes.

A RNP - Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa, entidade vinculada ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicação, oferece presencialmente
dentro da sua grade de treinamentos o
Curso de Política de Segurança da
Informação. O conteúdo do curso e o livro
base (ISBN 978-85-63630-377) foram
elaborados pelo Prof. Edison Fontes, sócio
da Núcleo Consultoria. Todo o conteúdo
recebeu uma rígida revisão pela equipe da
RNP para atender aos seus requisitos de
treinamento. O material gerado contém
exercícios e exemplos práticos do assunto
tratado.

“Outra questão que me deixou muito
satisfeito foi que o material foi revisado
no seu conteúdo por uma equipe de
especialistas da RNP. Desta maneira
alguns elementos que eu já apresentava
em palestras, como a Arquitetura de
Regulamentos de Segurança da
Informação e a Arquitetura do Processo
Corporativo de Segurança da Informação
foram validadas”, complementou.
Com esta publicação, o Prof. Edison Fontes
chega ao seu 7º livro publicado em autoria
individual. “Entendo que entrego à
comunidade acadêmica e profissional,
uma contribuição no assunto segurança
da informação”.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Escritores da Liberdade
Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está
corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem
vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer
com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a
professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de métodos diferentes de ensino. Aos
poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o
conhecimento, e reconhecendo valores como a tolerânica e o respeito ao próximo.
“Um dos melhores filmes que assisti, a triste realidade que atinge a maior parte dos
jovens das periferias. Eles são vítimas da violência e causam a violência para se
protegerem. O único meio de combater isso é pela educação!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Que sejamos capazes de
enxergar algo de bom em cada
momento ruim que nos
acontecer”.
[Mortality]

