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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989101 – Fundamentos de Cibersegurança 
Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 3 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rui Miguel Soares Silva  
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Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de Fundamentos de Cibersegurança é composta por dois conjuntos de objectivos educacionais 
complementares: o primeiro relativo aos conceitos estruturantes de cibersegurança, incluindo os 3 pilares da Segurança da 
Informação e os seus sub-princípios, o conceito do CIbercrime, quer a nível de 'modi operandi' quer da sua classificação e 
intergração legislativa e por último, o conceito de ciberespaço; o segundo conjunto de objectivos é relativo às linguagens, 
notações, classificações e sistemas de quantificação de cibersegurança. As competências a desenvolver são as seguintes: 

1. Compreender os conceitos essenciais da cibersegurança;  

2. Compreender o envolvimento da ISO 27001 com os pilares tecnologias, pessoas e processos; 

3. Compreender a análise situacional do ciberespaço com os sub-princípios dos pilares e consequências práticas e jurídicas; 

4. Compreender os diversos sistemas de quantificação de cibersegurança e as suas inter-relações. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Tipologia da Segurança física e lógica 

2. Pilares na base de toda a Segurança da Informação (papel e digital) 

3. Base motivacional para ciber-incidentes (VCO) 

4. Evolução, virtudes e perigos do ciberespaço 

5. Regras essenciais de cibersegurança 

6. Ataques, mecanismos e serviços de ciberespaço 

7. Engenharia Social 

8. Quantificação, domínios e áreas da cibersegurança 

9. Sistemas de classificação para gestão de vulnerabilidades 

9.1 Common Weakness Enumeration 

9.2 Common Vulnerabilities and Exposures 

9.3 Common Vulnerability Scoring System 

9.4 Open Vulnerability and Assessment Language 

9.5 Common Vulnerability Reporting Framework 
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10. Sistemas de classificação para gestão de configurações 

10.1 Common Platform Enumeration 

10.2 Common Configuration Enumeration 

10.3 United States Government Configuration Baseline 

10.4 Security Content Automation Protocol  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos de aprendizagem situam-se na compeensão complementar e com completude dos conceitos da cibersegurança 
com especial enfoque na perspectiva do cibercrime quer na sua componente prática de terreno no âmbito da investigação 
criminal, quer na sua componente júrídica, e ainda numa segunda parte, na perspectiva mais técnica no domínio da engenharia 
informática em particular no que respeita aos sistemas de classificação de cibersegurança. Os primeiros conteúdos 
programáticos incluem uma diversidade de conceitos de cibersegurança em várias perspectivas, incluíndo a sua relação com os 
ciber-incidentes. Segue-se uma contexrualização das áreás de cibersegurança em domínios de proximidade e o estudo 
detalhado de todos os sistemas envolvidos nas áreas da gestão de vulnerabilidades e da gestão de configurações por serem 
estas as duas áreas basilares para uma compreensão coerente dos sistemas de classificação de cibersegurança. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teórico-práticas, que incluem exposição teórica e debate com os alunos sobre os temas em estudo, assim como a análise 
de casos de estudo e projectos do mundo real onde se apliquem os temas em estudo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Nos objectivos de aprendizagem pretende-se uma compreensão abrangente e estruturada dos conceitos, sendo portanto as 
metodologias de ensino assentes numa exposição teórica que inclua e promova a interação com os alunos através da geraçao 
de debate e criação de dúvidas que orientem e permitam a reflexção sobre os temas em estudo, assim como através da análise 
de casos de estudo concretos da sua aplicação ao mundo real. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste num trabalho individual composto por duas partes, sendo a primeira de reflexão argumentativa sobre o 
conceitos de cibersegurança abordados e a segunda de apronfundamento de conhecimentos técnicos sobre um conjunto de 
sistemas de classificação de cibersegurança. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

[1] Artigos científicos e de divulgação 'on-line' concentrados em https://ual-pt.academia.edu/RogerioBravo/; 

[2] Revista IDN n.º 133, in www.idn.pt; 

[3] HERZOG, Pete et al - Security analysis essentials, ISECOM, 2017; 

[4] PLOUG, Thomas – Ethics in Cyberspace, Springer, 2009; 

[5] UCEDAVÉLEZ, Tony e MORANA, Marco M. – Risk Centric Threat Modeling, Wiley, 2015; 

[6] CAETANO, Joaquim; VASCONCELOS, Maria; VASCONCELOS, Paulo - Gestão de Crise, Presença, 2006; 

[7] FINK, Steven – Sticky Fingers, BackInprint.com, 2002; 

[8] Documentação sobre o projecto "Making Security Measurable" do MITRE, disponível 'on-line' em: 

https://makingsecuritymeasurable.mitre.org 

[9] Documentação sobre o projeto "ATT&CK" do MITRE, disponível 'on-line' em: https://attack.mitre.org 
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