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Treinamento forense global

Nível
Introdução
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Público-alvo
Investigadores, 
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CSI e de perícia

Modo de 
apresentação
Treinamento conduzido 
por instrutor ou pela 
internet

Descrição do curso
O curso de Fundamentos de perícia móvel da Cellebrite (CMFF), de dois dias de duração, 
não representa mais uma introdução à perícia (o que geralmente é chamado de nível 
básico). A evolução tecnológica rápida e a crescente variedade de dispositivos de 
comunicação móvel e da Internet das Coisas exigem mais dos profissionais de perícia 
digital. O currículo do CMFF oferece aos participantes conhecimento essencial e obrigatório 
(os fundamentos) em perícia digital, incluindo redes de comunicação de dispositivos móveis, 
explorações de sistemas de arquivos do Android e do iOS, metodologias de extração, 
funções de memória (NAND) e o manuseio adequado de provas digitais para uso em ações 
administrativas, civis ou criminais. Além disso, os participantes aprenderão a lógica e 
as estratégias (os conceitos) usadas por profissionais e organizações respeitáveis para 
formar o futuro das melhores práticas de perícia digital. Embora os produtos da Cellebrite 
sejam usados no CMFF, o curso não é um programa centrado em uma única ferramenta 
ou aplicativo. A Cellebrite acredita na responsabilidade de ensinar aos membros da 
comunidade de perícia digital as competências necessárias para realizar exames de forma 
ética, usando normas profissionais universais.
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Objetivos do curso
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, o aluno será capaz de:
• Reconhecer a responsabilidade legal ao usar os produtos da Cellebrite.
• Identificar o hardware do dispositivo móvel com base nas características físicas usando vários métodos.
• Reconhecer e descrever as quatro fases do processo forense.
• Aplicar as melhores práticas à apreensão de dispositivos em um cenário simulado.
• Realizar análises e pesquisas básicas dos dados extraídos do dispositivo usando o software UFED Reader.
• Criar relatórios básicos usando o software UFED Reader.

Módulo Descrição e objetivos

Introdução
• Introdução e administração do curso
• Materiais do curso
• Apresentação dos instrutores
• Apresentação dos participantes
• Visão geral da Cellebrite

Introdução a  
dispositivos móveis

• Introdução a dispositivos móveis
• Estudo de caso: Atentado a bomba em Chelsea
• Introdução às investigações de dispositivos móveis
• Usos criminais da tecnologia móvel
• Introdução a dispositivos móveis para investigadores
• Veículos aéreos não tripulados (VANTs/drones)
• Localização de dados de VANTs
• Tipos de dados
• Informações de voo
• Casos de drones
• O valor das provas móveis
• Identificação de dispositivo
• Tecnologia de dispositivo móvel - Fatores de forma
• Classe de dispositivo móvel - Dispositivo inteligente
• Classes de dispositivo móvel - Celular convencional
• Participação no mercado
• Popularidade dos aplicativos da Apple
• Sistemas operacionais de dispositivos móveis
• Visão geral do iOS
• Evolução do iOS
• Versões do iOS
• Evolução do Android
• Problema de análise fundamental do Android
• Prestadores de serviço
• Identificação de hardware CDMA
• Identificação de hardware GSM
• Terminologia de dispositivos móveis
• Recursos da web
• Tecnologias e redes sem fio
• Redes de celulares (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, satélite, 2G, 3G, 4G e 5G)
• Revisão das tecnologias sem fio
• Extração de SIM
• Organização do sistema de arquivos do SIM
• Processamento de provas de cartão SIM
• PINs e PUKs de SIM
• Relatório de extração de SIM
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Módulo Descrição e objetivos

Visão geral  
do processo 
forense

• Esterilização forense de mídia
• Fases do processo forense
• Relacionamento entre as fases forenses
• Considerações sobre a autoridade legal
• Segurança pessoal e da equipe
• Função dos agentes de campo
• Função dos profissionais de perícia digital
• Manuseio de processos de provas
• Documentação
• Kit de pesquisa – Ferramentas para dispositivos móveis
• Considerações sobre as novas tecnologias
• Ocultação de dispositivos
• Proteção de provas – Blindagem de dispositivos
• Tecnologia Faraday
• Identificação de marca e modelo de dispositivo móvel
• Considerações sobre pesquisa e apreensão
• Estado ligado: Tela inicial - iPhone
• Estado ligado: Configuração - iPhone
• Estado ligado de dispositivo móvel: Coleta de dados
• Estado desligado: Procedimentos de coleta de dados
• Desafios forenses em dispositivos móveis
• Bloqueio por padrão, Knock Codes e PINs
• Senhas em dispositivos iOS
• UFED Camera Services
• Lacrar e etiquetar dispositivos móveis
• Transporte e armazenamento

Metodologias 
de extração

• Abordagens de extração de dados (manual, lógica, sistema de arquivos, física, JTAG, remoção de 
chip, ISP)

• Opções de métodos de extração
• Métodos de extração explicados (lógico, sistema de arquivos, físico, bootloader ou cliente)
• O que é valor do hash
• As ferramentas da Cellebrite armazenam os valores do hash criados?

Codificação e 
armazenamento 
de dados

• O que é memória flash
• Organização de flash NAND
• Portões de memória flash
• Estrutura NAND (setor defeituoso, nivelamento de desgaste, coleta de lixo)
• Operações básicas de flash NAND
• Esquemas de codificação de dados
• ASCII, Unicode, binário, hexadecimal, Little Endian, Big Endian
• Amostra de SMS de 7 bits e PDU de 7 bits de SMS

Reader
• Descrição dos recursos do UFED Reader
• Entenda o que é um arquivo UFDR
• Como importar um arquivo UFDR para o UFED Reader para análise e geração de relatórios
• Técnicas de pesquisa, marcação, análise de linha do tempo no Reader
• Como marcar como favorito e filtrar um relatório UFDR
• Como criar relatórios a partir de arquivos do UFED Reader

Ao concluir o curso com êxito, você receberá um certificado de conclusão que demonstrará seu domínio desses conceitos, o que é um 
dos pré-requisitos para os alunos que desejam fazer o exame de certificação como Examinador certificado de dispositivo móvel da 
Cellebrite (CCME). Os alunos que estiverem pensando em obter a certificação CCME também precisam concluir com êxito o curso de 
Operador certificado pela Cellebrite (CCO) e o curso de Analista físico certificado pela Cellebrite (CCPA).



 

Seja qualificado. Seja certificado.

Todos os dias, os dados digitais estão afetando as investigações no mundo 
todo. Torná-los inteligentes e úteis é a especialidade da Cellebrite. A Academia 
da Cellebrite reflete nosso compromisso com a excelência em perícia digital, 
treinando examinadores forenses, analistas, investigadores e promotores em todo 
o mundo para atingir o padrão mais alto de competência e sucesso profissional.

Saiba mais no site cellebritelearningcenter.com

Os materiais e tópicos tratados aqui são fornecidos “no estado em que se encontram” e “conforme disponíveis”, sem garantias de qualquer tipo, incluindo, por exemplo, 
garantias de comercialização, adequação a um fim específico ou quanto à sua precisão ou integralidade. Observe que alguns materiais, tópicos e itens aqui fornecidos estão 
sujeitos a alterações. A Cellebrite não oferece garantias, expressas ou implícitas, para marcas registradas da Cellebrite nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outras 
marcas mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários. A lei aplicável talvez não permita a exclusão de garantias implícitas, de modo que a exclusão acima 
pode não se aplicar a você.
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