Ficha técnica

Serviços Educacionais
Treine sua equipe de segurança cibernética
para proteger e defender a empresa

“Todas as tendências que estamos vendo levam a
uma conclusão: Nunca foi tão essencial focar em
todos os aspectos de sua postura de segurança
(pessoas, processos e tecnologia).”
- Relatório M-Trends da Mandiant

DESTAQUES
• Cursos conduzidos por
instrutor, online e eLearning
• Instrutores altamente
capacitados com ampla
experiência na linha de frente
da indústria e do governo
• Aulas e exercícios baseados em
investigações do mundo real,
sem cenários teóricos
• Cenários realistas em ambientes
simulados apresentando as
últimas táticas, técnicas e
procedimentos (TTPs) dos
atacantes
• Cursos disponíveis no mundo
todo com consultores
localizados regionalmente
• Metodologias educacionais
consistentes e com exercícios

A educação profissional contínua dá às equipes de segurança a capacitação
e o conhecimento atualizado de que precisam para combater as crescentes
ameaças que enfrentam diariamente.
Os Serviços Educacionais da FireEye melhoram as capacidades operacionais
de sua equipe de segurança e sua habilidade em prevenir, detectar e
responder aos ataques cibernéticos. Os cursos apresentam todo o espectro
de capacidades da FireEye, incluindo o conhecimento de produtos da
FireEye, inteligência de ameaça cibernética avançada e experiência das linhas
de frente de respostas a incidentes fornecidas pela Mandiant, uma empresa
da FireEye.
Nossos serviços educacionais seguem uma progressão natural para ajudar as
organizações a desenvolverem e amadurecerem sua prontidão operacional.
Vamos de um treinamento tecnológico fundamental de produtos específicos
da FireEye a um treinamento mais amplo em segurança cibernética de
nossos currículos da Mandiant a exercícios-relâmpago práticos, nos quais as
equipes respondem a eventos cibernéticos em um ambiente simulado.
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Educação em Tecnologia e Produtos FireEye
Os cursos Educacionais em Produtos da FireEye ensinam
o aluno a implementar e gerenciar os produtos FireEye,
a responder e a investigar alertas e a como defender
com sucesso as mais recentes ameaças de segurança
cibernética usando a tecnologia FireEye. Cada curso
mescla palestras com exercícios práticos em laboratório,
em um ambiente de testes sem consequências, dando ao
estudante uma oportunidade de trabalhar com malwares
reais, porém sem o risco do mundo real. Nossos cursos
são ensinados por instrutores profissionais que também
são veteranos experientes em segurança cibernética.

Além de uma ampla série de aulas de implementação
e gestão de produtos, os cursos estão disponíveis para
analistas, cobrindo análise e análise forense de alertas,
bem como caça e investigação usando os produtos
FireEye. Também estão disponíveis cursos de resolução
de problemas que ensinam os gerentes de sistema a
trabalharem com appliances FireEye e a gerenciarem
esses dispositivos.

Tabela 1. Ofertas de curso de Educação em Tecnologia e em Produtos FireEye.
Treinamento conduzido por instrutor (Instructor-Led Training, ILT)

Cursos online em ritmo próprio

Cursos em plataforma de segurança essenciais
• Implementação de Segurança de Rede (Série NX)

Cursos em Plataforma de Segurança Essenciais
• Visão Geral da Plataforma FireEye

• Implementação de Segurança de E-mail (Série EX)

• Implementação de Segurança de Rede (Série NX)

• Implementação de Segurança de Conteúdo (Série FX)

• Implementação de Segurança de E-mail (Série EX)

• Implementação de Gerenciamento Central (Série CM)

• Implementação de Segurança de Conteúdo (Série FX)

• Implementação de Análise Forense (Série AX)

• Implementação de Gerenciamento Central (Série CM)

• Análise de Alertas

• Implementação de Análise Forense (Série AX)

• Fundamentos Forenses

• Email Threat Prevention (ETP) Cloud

• Resolução de Problemas da FireEye
Cursos de Segurança em Endpoints
• Implementação de Segurança de Endpoints (Série HX)
• Ampla investigação de Segurança de Endpoints (Série HX)
• Resolução de Problemas HX da FireEye
Cursos de Análise Forense de Rede
• Utilização e Administração da Análise Forense de Rede (Série PX)
• Utilização e Análise de Investigação (Série IA) da Análise Forense
de Rede (Série PX)
Cursos FireEye Helix e Análise de Ameaças
• Implementação do Threat Analytics Platform (TAP)
• FireEye Helix
Cursos Mandiant Intelligent Response (MIR)
• Resposta a Incidentes Corporativos (Enterprise Incident
Response, EIR) com MIR
• MIR Avançado

Cursos de Segurança em Endpoints
• Implementação de Segurança de Endpoints (Série HX)
Cursos de Análise Forense de Rede
• Implementação de Análise Forense de Rede (Série PX)
Análise Forense e Análise de Malware
• Introdução à Análise Forense de Malware
• Introdução à Análise Binária de Malware

FICHA TÉCNICA | FIREEYE MANDIANT SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Educação em Segurança Cibernética da Mandiant
Os cursos de Educação em Segurança Cibernética da
Mandiant trazem uma ampla experiência de linha de
frente para a classe. Com mais de 14 anos de experiência
na linha de frente de inteligência de ameaças cibernéticas
e de segurança cibernética, respondendo a muitas das
violações mais complexas do mundo, a Mandiant possui
um profundo conhecimento dos agentes de ameaça
existentes e emergentes, bem como de suas táticas,
táticas e procedimentos em rápida evolução.
Contando com esse conhecimento, os cursos de
Educação em Segurança Cibernética da Mandiant
trazem estruturas de segurança práticas e realistas
diretamente para dentro da sala de aula. Os alunos
obtêm um conhecimento em primeira mão das TTPs dos

atacantes, das ferramentas e dos agentes de ameaça
oriundos de malware que os agentes usam para realizar
os ataques e metodologias comprovadas para detectar e
responder a tais ataques.
Os instrutores do curso também são praticantes que
trabalham em campo diariamente, respondendo a
ataques, analisando novas amostras de malware ou
conduzindo “red teams” para lutar contra as redes
das empresas. Os cursos oferecem a experiência de
aprendizado ideal através de uma combinação de
palestras e discussões conduzidas por instrutores e
suportadas por laboratórios práticos, todos informados
pelas últimas inteligências em ameaça cibernética.

Tabela 2. Ofertas de Curso de Educação em Segurança Cibernética.
Resposta a Incidentes e Análise Forense

Análise de Malware

Inteligência e Segurança Cibernética

• Resposta a Incidentes Corporativos

• Fundamentos da Análise de Malware

• Análise de Tráfego de Rede

• Curso Rápido de Análise de Malware

• Introdução ao Crime Cibernético para
Executivos

• Investigações em UNIX/Linux

• Curso Master de Análise de Malware

• Investigações em Windows

• Análise de Malware em MacOS para
Engenharia Reversa

• Análise de backdoor no Roteador
• Análise Forense Digital e Resposta a
Incidentes para PLCs

• Análise Personalizada de Malware

ThreatSpace
O ThreatSpace é um serviço habilitado para tecnologia
que permite que sua empresa avalie e desenvolva as
capacidades técnicas, processos e procedimentos de
sua equipe de segurança a fim de responder às ameaças
do mundo real em um ambiente sem consequências.
Durante uma avaliação do ThreatSpace, as equipes
investigam cenários de ataque simulados em um
ambiente virtual que simula uma infraestrutura de TI
típica, como segmentos de rede, estações de trabalho,
servidores e aplicativos.

• Introdução à Atribuição
• Segurança de Rede sem Fio
• Criação de Red Teams Criativos
• Introdução ao Linux para Profissionais
de Segurança

Como parte do processo, os especialistas em resposta a
incidentes da Mandiant ajudam a avaliar as capacidades
técnicas, processos e procedimentos de sua equipe. Eles
também fornecem feedback e coaching em tempo real
para ajudar a melhorar a capacidade de sua equipe de
segurança em responder aos ataques cibernéticos.

Para saber mais sobre a FireEye, visite: www.FireEye.com
FireEye, Inc.
601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035 EUA
1.408.321.6300/877.FIREEYE (347.3393)
info@FireEye.com
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Sobre a FireEye, Inc.
A FireEye é a empresa líder em segurança orientada
por inteligência. Atuando harmoniosamente como
extensão expansível das operações de segurança dos
clientes, a FireEye oferece uma plataforma única que
mescla tecnologias de segurança inovadoras, inteligência
de ameaças em nível governamental e a consultoria
mundialmente reconhecida da Mandiant®. Com essa
abordagem, a FireEye elimina a complexidade e o fardo
da segurança cibernética para organizações empenhadas
em se preparar, prevenir e reagir a ataques cibernéticos.

