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Um pouco sobre a
tecnologia, a
sociedade e a
razão
A
História
da
humanidade
tem
aproximadamente 6 mil anos. É indiscutível
que nos últimos 100 anos presenciamos uma
quantidade significativa de avanços e
descobertas jamais vistos anteriormente. Este
avanço é o que chamamos de tecnologia e que
está cada vez mais presente em nosso
cotidiano. A tecnologia veio para facilitar
nossas vidas, mas acabou se tornando um
organismo tão presente, que influencia nossos
costumes, muda os hábitos e os valores da
sociedade. Embora tenha sido criada para
facilitar nossas vidas, a tecnologia tem sido
utilizada por pessoas maliciosas que visam
tirar algum proveito dos que não tem
conhecimento sobre ela.

A essência da
tecnologia precisa
ser discutida e
entendida por todos

http://www.horta.net.br

TECNOLOGIA COM PARCIMÔNIA
http://www.horta.net.br

A essência da tecnologia precisa ser de
conhecimento de todos, assim como seu uso
racional e seguro. Questões como privacidade,
produtividade e segurança da informação
nunca foram tão discutidos em nossa
sociedade. Assim como a educação, o uso da
tecnologia precisa ser aprendido desde a escola
por fazer parte da vida dos professores, alunos
e da sociedade. Além de palestras e
workshops, a tecnologia precisa ser incluída e
tratada na essência da educação com
abrangência e inteligência para não ser
simplesmente informática.

BRIEFINGS E WORKSHOPS

Briefings são palestras que tem
o objetivo de introduzir novos
conceitos relacionados aos
temas de tecnologia,
segurança, privacidade e
produtividade. Os briefings são
expositivos e conduzidos com
uma linguagem de fácil
entendimento. Já os Workshops
são apresentações que
demonstram na prática os
mecanismos e configurações
necessários para prevenção
das ameaças virtuais
decorrentes o do roubo de
dispositivos móveis até as
ferramentas necessárias para
monitorar e proteger nossos
filhos.

horta.net.br
antonio@horta.net.br
http://www.horta.net.br

SEGURANÇA PARAVIRTUAL

“Uma apresentação
pensada para cada
tipo de público”

utilidade pública, pois explica os perigos da
internet, assim como as medidas necessárias para
mitigarmos estes riscos.
eTIQUETA PARA A GERAÇÃO Z 45 min

ePARANÓIA

120 min

+16

Um briefing direcionado para adultos e jovens,
que aborda este conceito através da análise de
temas como privacidade, segurança da
informação e risco que estão presentes no nosso
dia a dia, sempre que utilizamos as redes sociais,
smartphones, e-commerce ou quando somos
vítimas dos crimes da internet. A eParanóia
serve principalmente como uma palestra de

+16

Depois de conhecer os conceitos da eParanóia,
explore mais sobre as ferramentas, configurações
e métodos de como se proteger dos perigos
virtuais. Este workshop é uma apresentação mais
prática que foi desenvolvida para pessoas que
desejam saber mais de como se prevenir das
ameaças e armadilhas da internet.

BRIEFINGS E WORKSHOPS
Cada apresentação é única e direcionada para
um público específico, como adultos e crianças
de acordo com a faixa etária e interesses de cada
um.

120 min

+12

Este é um briefing elaborado para crianças que
estão iniciando na utilização da tecnologia. Aborda
o uso consciente da internet e trata os perigos do
mundo virtual de forma lúdica e simples através de
desenhos animados feitos especialmente para este
público. Dentre os cuidados citados, são tratadas
questões como cyberbulling, propriedade
intelectual, privacidade, cuidado com
desconhecidos, cuidado com fotos que publicam na
internet etc.
PRODUTIVIDADE

45 min

+16

Este briefing trata o limiar entre o vício e o uso
consciente da tecnologia. Temos que dominar a
tecnologia e não é ela que tem que nos dominar. A
cada dia estamos mais conectados e esquecemos de
nossa saúde, relacionamentos e objetivos pessoais,
pois caímos na armadilha do uso indiscriminado da
tecnologia, através de smartphones e da internet.

“Além dos tradicionais projetores e
apresentações em powerpoint, os
briefings contam com vídeos
exclusivos e inovadoras pesquisas
online, onde os participantes
interagem com o palestrante através
de seus próprios smartphones,
tablets ou notebooks”
COMO PROTEGER NOSSOS FILHOS 120 min
A internet é um mundo à parte, que esconde
uma infinidade de ameaças. Atualmente os pais
tem dificuldade de saber o que seus filhos fazem
na internet e qual o melhor caminho para
monitora-los e evitar que caiam em armadilhas.
Este workshop é direcionado para pais que
queiram aprender sobre as ferramentas e
artifícios utilizados para proteger seus filhos dos
perigos da internet.

Antonio Horta,

+16

MBA executivo em Telecom
IBMEC, gestão pela COPPEAD,
pós-graduação em Tecnologia
de Internet, bacharelado em
Ciência da Computação,
certificação ISO27002, ITIL v3 e
PMP/PMI em 2004. É Head of IT
Security da maior
programadora da América
Latina e recentemente atuou
como coordenador executivo e
professor do MBA em Segurança
da Informação do Instituto
Infnet. Dentre as atividades
relevantes da carreira,
destacam-se o título
internacional visionary award
em 2008, o planejamento e o
desenvolvimento do sistema de
integração de dados via
Internet para o projeto federal
“Luz no Campo” e o projeto de
segurança de grandes
empresas de Telecom. Além de
amplos conhecimentos em
Internet, possui também
experiências em
desenvolvimento, docência,
administração e na área militar.

