
 
 
 

 

 
 

FICHA CURSO DE FORMAÇÃO 
 

Designação do Curso 

Cibersegurança no Trabalho 

Área de Formação CNAEF  Duração 

489  Informática - programas não classificados noutra área de formação  6 horas 

Formador(es) 

Júlio Botequilha Fernandes 

Competências e resultados de aprendizagem dos formandos (Objetivos) 

Consciencialização sobre a problemática da cibersegurança e como esta afeta o ambiente de 
trabalho de todos os membros da comunidade da Ualg. 
Obter uma noção atualizada sobre o ponto de situação da cibersegurança a nível nacional e nas 
Instituições de Ensino Superior. 
Conhecer os perigos e ameaças a que todos os membros da comunidade da UAlg estão expostos.                                   
Ganhar competências de como identificar ações maliciosas pela via do ciberataque e ciberincidente.                           
Aprender boas práticas de segurança na utilização das ferramentas de informação da UAlg, posto de 
trabalho, acesso internet, MS Office 365, UalgNet, EDOC, SIGES. 

Conteúdos Programáticos: 

A problemática da cibersegurança e como esta afeta o ambiente de trabalho de todos os membros 
da comunidade da Ualg.   
Ponto de situação da cibersegurança a nível nacional e nas Instituições de Ensino Superior.                                                                      
Breve introdução aos perigos e ameaças a que todos os membros da comunidade da UAlg estão 
expostos. 
Exemplos práticos de como identificar ações maliciosas pela via do ciberataque e ciberincidente.                             
Boas práticas de segurança na utilização das ferramentas de informação da UALg , posto de trabalho, 
acesso internet, MS Office 365, UalgNet, EDOC, SIGES. 

Perfil dos Destinatários 

Todos os funcionários docentes e não docentes que utilizem como ferramenta de trabalho para a sua 
função os sistemas de informação digitais da Ualg. 

Modalidades e metodologias formativas  Metodologias de avaliação dos formandos 

Exposição de conceitos e tópicos relevantes 
por apresentação oral de diapositivos         
Apresentação de exemplos temáticos nos 
sistemas de informação da UAlg simulados 
e/ou criados para o efeito                                           
Discussão e reflexão ativa. 

 Quiz/Teste rápido em formulário online no final 
de cada dia de formação. 

Metodologia de avaliação dos resultados do curso 

Inquérito de perceção de aprendizagem aos formandos 

 


