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ATA DE REUNIÃO DO CSIRT REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte reuniram-se os integrantes da Equipe
de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (CSIRT) por
webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/stunifesp sob a presidência de José
Ohta. Estiveram presentes os membros: Alex Rios, Marcelo Leonardeli, Alexsandro,
Maurício Oura, Josenildo Santana, Thais Toledo, Ronaldo, Reginaldo, Carlos Roberto,
Leonídio e Rogério Lourenço. Thiago Nunes justificou antecipadamente sua falta.
Foram dados os informes que esta era a primeira reunião oficial depois da publicação das
portarias 4868 e 4869 de 2019 sobre a instituição da equipe CSIRT e sobre a ativação dos
ramais VoIP do NOC e CSIRT (Atendimentos emergenciais) de outras instituições públicas
(https://inoc.nic.br/) com ramais 52992*100 do NOC e 52992*800 do CSIRT,
respectivamente. O Sr. Rogério Lourenço informou que fará a liberação do Alien Vault
(detecção de intrusão e análise de vulnerabilidades) até o fim da próxima quinzena de
fevereiro. Foi apresentado o link para inscrição - enviado pelo Carlos - no evento: Dia da
Internet
Segura
no
próximo
dia
11
de
fevereiro:
https://www.safernet.org.br/site/sid2020/eventos.
Entrando na pauta foi aprovada a retificação da planilha criada pelo Rogério, com alguns
ajustes, para registro e tratamento de todos os incidentes identificados através do firewall
Palo Alto, notificações CAIS, reports AlienVault e outros - informes diários via email serão
descontinuados. O formulário da planilha estará compartilhado no drive da equipe que atua
no CSIRT. Também será feito a liberação de leitura dos logs de ameaça do firewall e
liberação de perfil de escrita para o Alex, Raphael Garces, Thiago Nunes e Thais Toledo.
Com o tempo, após familiaridade com o firewall, será liberado o acesso daqueles que se
sentirem capacitados para tratar os incidentes.

