
Investigação de redes sociais (CSNI)
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Nível
Intermediário

Duração
Quatro dias (28 horas)

Público-alvo
Investigadores

Modo de 
apresentação
Treinamento conduzido 
por instrutor

Descrição do curso
O curso de Investigações em redes sociais da Cellebrite (CSNI) é um programa com 
duração de quatro dias projetado para investigadores com conhecimento técnico, analistas 
de provas digitais e profissionais forenses. Este curso fornece aos alunos uma introdução 
às investigações em redes sociais, incluindo ações pré-apreensão e técnicas básicas de 
investigação. Os alunos aprenderão a criar contas para atuar disfarçados e a usar inteligência 
de software livre para coletar informações disponíveis publicamente em redes sociais como 
Facebook, Twitter, Periscope e muito mais.

Usando aplicativos da vida real e instruções abrangentes sobre processos legais (intimações, 
decisões, mandados), os alunos aprenderão a identificar e entrar em contato com os 
suspeitos. Para concluir o fluxo de trabalho, os alunos aprenderão a apreender dispositivos 
para extração e como trabalhar com os dados retornados de exames forenses. Os alunos 
também aprenderão métodos para resolver conflitos entre seus casos e os de agentes de 
outros órgãos de segurança pública. À medida que o curso avançar, os alunos serão expostos 
a ferramentas e técnicas para coletar provas de redes sociais a partir de dispositivos e fontes 
de dados na nuvem (UFED Touch e Cloud Analyzer). Os alunos receberão um certificado de 
CSNI se concluírem satisfatoriamente um exame de conhecimentos com pontuação igual ou 
superior a 80%.
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Objetivos do curso
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, o aluno será capaz de:
• Identificar plataformas de redes sociais.
• Preservar provas de redes sociais.
• Criar e operar contas para atuar disfarçado.
• Localizar inteligência de software livre.
• Identificar níveis de diferença de dados de usuário.
• Preparar intimações, decisões e mandados de busca e apreensão.

Módulo Descrição e objetivos

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

Noções básicas  
de redes sociais

• Definições de redes sociais
• Aplicativos e redes sociais populares
• Serviços populares de anúncios online
• Utilidade das redes sociais

Contas para atuar 
disfarçado

• Introdução a recursos e ferramentas utilizados ao investigar redes sociais disfarçado
• Criação e documentação adequada de um endereço de e-mail para atuar disfarçado
• Diretrizes de uso de fotos em contas ao atuar disfarçado

Evitar ciladas
• Definições de ciladas e predisposição
• Identificação de padrões contínuos de conduta
• Ritmo e tom adequados ao atuar disfarçado
• Exemplos de ciladas

Provas de dispositivos  
ao atuar disfarçado 
(Componente do UFED-
Cloud Analyzer)

• Necessidade de extração adequada de provas
• Identificação de provas exclusivas do dispositivo
• Identificação de provas que podem existir em servidores externos
• Benefícios de usar o Cloud Analyzer para complementar a extração de dispositivo

Inteligência  
de software livre

• Pesquisas manuais baseadas na web
• Mecanismos de pesquisa de terceiros
• Consultas por e-mail e celular
• Darkweb e TOR

Revisões de conta  
com consentimento

• Necessidade de extração adequada de provas
• Identificação de provas exclusivas do dispositivo versus servidor
• Visão geral de UFED
• Benefícios de usar o Cloud Analyzer para complementar a extração de dispositivo
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Módulo Descrição e objetivos

Dados de redes  
sociais e processo  
legal

• Lei de Privacidade de Comunicações Eletrônicas (ECPA)
• Categorias de dados armazenados e taxas de retenção de provedor
• Políticas de notificação de usuário por provedores de serviços de internet (ISPs)
• Portais de órgãos de segurança pública e apresentação de processo legal

Dados básicos do 
assinante

• Definição de dados do assinante
• Uso e preparação de intimações
• Requisitos e autoridade de intimações
• Exercício prático de emissão de intimação adequada

Dados transacionais
• Definição de dados transacionais
• Uso e preparação de decisões judiciais
• Requisitos e autoridade de decisões judiciais
• Exemplos de decisões judiciais variadas

Conteúdo e  
comunicações

• Definição de conteúdo e comunicações
• Uso e preparação de mandados de busca e apreensão para redes sociais ou a nuvem
• Requisitos e autoridade de mandados de busca e apreensão
• Exemplos de mandados de busca e apreensão variados para redes sociais ou a nuvem

Investigações  
envolvendo  
urgência e crianças

• Definição e exemplos de urgência
• Obtenção de dados de redes sociais em circunstâncias urgentes
• Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas
• Recursos de inteligência e assistência analítica em emergências

Exame final/ 
prático

O exame de CSNI deve ser concluído dentro de um prazo determinado e consiste em 25 perguntas de 
conhecimento selecionadas aleatoriamente, relacionadas aos seguintes itens:
• Identificar plataformas de redes sociais.
• Preservar provas de redes sociais.
• Criar e operar contas para atuar disfarçado.
• Localizar inteligência de software livre.
• Identificar níveis de diferença de dados de usuário.
• Preparar intimações, decisões e mandados de busca e apreensão.

Aviso importante: Restrito apenas a agentes de órgãos de segurança pública e promotores.



 

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 
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