EDITAL

Convite para apoio ao
desenvolvimento do CxSC
Telecom - Centro de Segurança
Cibernética do Inatel

A Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, mantenedora do Instituto Nacional de
Telecomunicações – Inatel, publica, para conhecimento de todos os
interessados, a abertura deste Convite para Apoio ao desenvolvimento do
CxSC Telecom – Centro de Segurança Cibernética do Inatel.
Os interessados poderão solicitar mais informações por meio do
e-mail diretoria@inatel.br ou do telefone (35) 3471-9205.
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Objeto do Edital
Captar apoio econômico, financeiro e institucional de empresas públicas e privadas,
associações, entidades governamentais nas esferas municipal, estadual ou federal,
visando o desenvolvimento do CxSC Telecom – Centro de Segurança Cibernética do
Inatel, para atendimento às demandas nacionais relacionadas à Segurança Cibernética.

Missão do CxSC Telecom Inatel
O CxSC Telecom Inatel tem por missão realizar ações, projetos e programas nas áreas da
educação, da pesquisa aplicada, de testes e certificação e de serviços, voltados ao
desenvolvimento da Segurança Cibernética no país, visando atender às demandas da
sociedade brasileira.

Áreas de atuação do CxSC Telecom Inatel
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Educação: projetos e programas voltados à promoção, conscientização e
formação de recursos humanos na área de Segurança Cibernética e áreas de
interesse específico, atuando em diversos públicos, desde a comunidade
acadêmica até profissionais e entidades públicas e privadas.
Pesquisa aplicada: realização de estudos e pesquisas aplicadas para subsidiar os
testes e certificações de dispositivos e redes de telecomunicações, atuais e
futuras, bem como desenvolvimento de novos padrões de segurança cibernética
e normatização aplicável.
Testes & Certificações: testes & certificação de dispositivos e equipamentos de
redes de telecomunicações, de sistemas, de software, de serviços e de
especialistas para atuação na área de segurança cibernética.
Serviços: execução de serviços de consultoria, capacitação e desenvolvimento
tecnológico, dentre outros.

Foco da atuação do CxSC Telecom Inatel
O CxSC Telecom Inatel tem como foco principal de suas ações o cidadão. Portanto,
todas as ações voltadas ao mercado empresarial e ao governo, em todas as suas esferas,
deverão ser desenvolvidas visando o bem da sociedade, através do desenvolvimento e
da promoção da cultura da segurança da informação por meio das redes e sistemas de
telecomunicações, bem como dos sistemas voltados à tecnologia da informação.

Setores de atuação do CxSC Telecom Inatel
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No Mercado
 Startups, Pequenas, Médias e Grandes empresas;
 Centros de Empreendedorismo e Incubadoras;
 Organismos e Empresas Certificadores.
No Cidadão
 Alunos de escolas de ensino médio, técnico e superior;
 Prefeituras e entidades públicas e privadas;
 Profissionais liberais;
 Sociedade em geral.
No Governo
 Agências e Institutos governamentais com interesse no tema de segurança
cibernética;
 Ministérios e Secretarias de áreas afins;
 Poder Executivo, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

Resultados gerais esperados com a atuação do CxSC
Telecom Inatel





Fortalecimento da cultura voltada à Segurança Cibernética na sociedade brasileira;
Desenvolvimento de processos, soluções, normatização, testes e certificações na
área de Segurança Cibernética;
Apoio ao desenvolvimento de novas empresas voltadas ao segmento de Segurança
Cibernética;
Consolidação de um Laboratório aberto voltado à testes & certificação de
conformidade de equipamentos, produtos e soluções relacionados à Segurança
Cibernética.

Estrutura de Coordenação do CxSC Telecom Inatel
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Estrutura do Comitê Consultivo:
 Representante de Agências e Institutos governamentais com interesse no tema
de segurança cibernética;
 Representante de Ministérios e Secretarias de áreas afins;
 Representante do Poder executivo nas esferas municipal, estadual e federal;
 Representação de cada Coordenação;
 Representação de outras Instituições de ensino Superior ou ICT;
 Representante de empresas de Mercado.

Atividades desenvolvidas pelo CxSC Telecom Inatel






Voltadas ao Cidadão
 O CxSC Telecom Inatel irá se relacionar diretamente com o Cidadão por meio de
projetos e programas de promoção, conscientização e formação voltados para a
cultura da segurança da informação.
Voltadas ao Mercado
 O CxSC Telecom Inatel irá se relacionar com o Mercado, principalmente, por
meio de programas de capacitação, consultorias, testes & certificações voltados
para a Segurança Cibernética em ambientes tecnológicos.
Voltadas ao Setor Público
 O CxSC Telecom Inatel irá se relacionar com o Governo, principalmente, por
meio de programas de capacitação, estudos, pesquisa aplicada e propostas de
normatização.

Resultados Específicos Esperados pelo CxSC Telecom Inatel









6

Consolidação do Laboratório Aberto de Segurança Cibernética;
Estudos e Relatórios com melhores práticas e protocolos de testes de segurança
cibernética em dispositivos e redes de telecomunicações;
Proposta de práticas e protocolos de testes, certificação e homologação de
segurança cibernética para dispositivos e redes de telecomunicações, atuais e
futuras, aderentes aos requisitos definidos pelos órgãos governamentais e privados;
Atender às Escolas de ensino médio/técnico, com impacto previsto em 9.600 alunos
e 600 professores de todo o país;
Palestras para órgãos e autarquias do setor público, nas esferas municipal, estadual
e federal;
Desenvolvimento de minicursos e Apps gratuitos na área de Segurança Cibernética;
Lançamento do curso de pós-graduação lato sensu em Segurança Cibernética;
Implantação do Programa de Estágio Profissional (hands on) em Segurança
Cibernética.

Escopo de apoio
As empresas, instituições e demais entidades interessadas em apoiar o desenvolvimento
do CxSC Telecom Inatel deverão entrar em contato por meio do e-mail
diretoria@inatel.br ou do telefone (35) 3471-9205, para agendamento de uma reunião
de apresentação do CxSC e discussão do escopo do apoio.

Fontes de apoio financeiro e econômico ao
CxSC Telecom Inatel
Como entidade privada, sem fins lucrativos, que se dedica ao Ensino Superior e à
Pesquisa, a Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, mantenedora do Inatel
que é credenciado pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI, do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, como entidade de pesquisa (Resolução
n.º 59, de 08/10/2020). Em razão disso, a entidade está apta a receber, gerir e se utilizar
de recursos públicos, em qualquer das áreas do Executivo, seja Federal, Estadual ou
Municipal, destinados à execução de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação. Por isso, podem ser fontes de recursos para as atividades referidas neste
Edital:

I





no âmbito Federal:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI;
Financiadora de Inovação e Pesquisa – Finep;
Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES;
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq
Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, porque o Inatel
é uma Unidade EMBRAPII Inatel – Sistemas de Comunicação Digital e
Radiofrequência;

II - no âmbito Estadual de Minas Gerais:
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico – SEDE, através da

Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação;
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG

III - no âmbito do Município de Santa Rita do Sapucaí, MG:
 recursos vinculados à Lei Municipal nº 5.255, de 04/09/2019, através da Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio.
Além disso, o Inatel, também em face de seu credenciamento pelo CATI, está apto a
realizar atividades vinculadas às leis de incentivo fiscal e de incentivo à PD&I: Lei n.º
8.249/91 (“Lei da Informática”), Lei n.º 10.973/2004 (“Lei de Inovação”), Lei nº
11.196/2005 (“Lei do Bem”); Lei n.º 13.019/2014 (“Parceira Público-Privada”), Lei
Estadual nº 17.348/2008 (“Lei de Inovação Mineira”) etc.

Período de validade desta Chamada para Apoio
Esta Chamada para Apoio tem prazo de validade indeterminado.
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