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– Aproveitar os benefícios de forma segura requer que 
alguns cuidados sejam tomados

– Riscos:
- causados por estranhos, colegas ou eles próprios
- sociais / digitais

– Exemplos de riscos:

Segurança na Internet:
Benefícios X Riscos

• Phishing • Códigos maliciosos • Desafios perigosos
• Aplicativos maliciosos • Vazamento de dados • Uso excessivo
• Invasão de contas • Exposição de privacidade • Cyberbullying
• Aplicativos com erros • Golpes • Conteúdos impróprios 
• Aplicativos e sistemas 

vulneráveis
• Contato com estranhos • Notícias falsas



– Antes de tudo: 
- a Internet não tem nada de virtual
- riscos não são exclusividade da Internet
- não existe sistema 100% seguro
- crianças são nativos digitais?

– A melhor prevenção é a informação:
- levar para a Internet os mesmos cuidados do cotidiano
- para ajudar:

• mecanismos de segurança aliados a postura preventiva
• preocupação com segurança deve ser incorporada a rotina
- independente de local, tecnologia ou meio utilizado

Segurança na Internet:
Prevenção



Iniciativas do NIC.br



https://internetsegura.br/ 

– Reúne iniciativas de conscientização sobre segurança e uso 
responsável da Internet no Brasil, auxiliando os internautas a localizar 
as informações de interesse e incentivando o uso seguro da Internet

– Materiais do NIC.br – Licenças Creative Commons

Conscientização de Todos é Essencial:
Portal InternetSegura.br – materiais gratuitos



Portal InternetSegura.br:
Crianças

https://internetsegura.br/criancas/ 



Portal InternetSegura.br:
Adolescentes

https://internetsegura.br/adolescentes/ 



Portal InternetSegura.br:
Pais e Educadores

https://internetsegura.br/pais-educadores/ 



Portal InternetSegura.br:
Outros públicos e Interesse Geral

https://internetsegura.br/  | https://cartilha.cert.br/ | https://antispam.br/ | https://bcp.nic.br/



https://cidadaonarede.nic.br/ 

Projeto Cidadão na Rede:
Vídeos curtos sobre diversos temas

Não confie em estranhos na Internet!BoatosCuidado com Aplicativos FalsosCompras seguras: use cartão virtual!Controle ParentalComprei on-line e me arrependi! O que fazer?

Tome cuidado com as informações que você compartilha Vazamento de dados Verificação em dois FatoresSenhas seguras Não clique em tudo que receberCyberbullying: e se fosse com você?



Portal InternetSegura.br:
Lançamentos Mês das Crianças

https://internetsegura.br/passatempo/ 



https://cert.br/

Obrigada
miriam@cert.br
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