INFORMAÇÕES OWASP
A Fundação OWASP

Sobre o OWASP

A Fundação OWASP é uma organização internacional
sem fins lucrativos, registrada sob o 501c3 (IRS) US
e não possui nenhuma associação com produtos ou
serviços comerciais. Todas as ferramentas,
documentos, fóruns, e capítulos da OWASP são
livres e abertos para qualquer pessoa que estiver
interessada em melhorar a segurança de aplicações.
Defendemos a abordagem de que a segurança da
aplicação é um problema de processo, pessoas e
tecnologia porque as abordagens mais eficazes em
segurança da aplicação incluem melhorias em todas
estas áreas. O OWASP é um novo tipo de
organização. OWASP não é afiliada a nenhuma
companhia de tecnologia, apesar de apoiar o uso de
tecnologias de segurança de cunho comercial. Sua
liberdade de pressões comerciais permite fornecer
informações sobre segurança da informação de
forma imparcial, prática e melhor custo-benefício.
Semelhante a muitos projetos de software opensource, o OWASP produz diversos tipos de materiais
de uma maneira colaborativa e aberta.

O Open Web Application Security Project (OWASP) é
um projeto open source voltado para promover a
segurança de aplicações no uso por empresas,
entidades educacionais e pessoas em todo o mundo.
Todos os membros são voluntários que dedicam seu
tempo e energia para a organização. Os membros da
OWASP, com apoio de organizações educacionais e
comerciais formam uma comunidade de segurança
que trabalha em conjunto para criar metodologias,
documentação, ferramentas e tecnologias para a
segurança das aplicações web. Toda essa estrutura é
fomentada por patrocinadores. Existem duas
principais formas de patrocinar a fundação:
associando-se como empresa ou individualmente ou
por meio de patrocínio de projetos. Entre seus
patrocinadores empresariais estão nomes como:
Amazon, Adobe, Qualys, Nokia, IBM, (ISC)², Oracle
entre outras grandes empresas.

Principais Valores
ABERTO – Tudo no OWASP é radicalmente
transparente, das finanças ao código.
INOVAÇÃO – OWASP encoraja e apoia
inovações/experimentos para solucionar os desafios
da segurança de aplicações.
GLOBAL – Qualquer pessoa no mundo é encorajada
a participar da comunidade da OWASP
INTEGRIDADE – OWASP é uma comunidade global,
honesta e confiável e um fornecedor neutro.

Como funciona o OWASP
A fundação OWASP é constituída por um conselho
diretor, que administra de forma aberta às finanças
e direções da organização. Logo abaixo temos os
Comitês Globais, divididos em Projetos, Membros,
Educação, Conferências, Indústria, Capítulos e
Conexões. O OWASP reconhece as contribuições
extraordinárias dos líderes mais ativos envolvendo-os
na condução dos sete comitês que relatam seus
progressos ao conselho diretor. Logo a seguir temos
os capítulos locais, esses capítulos são criados para
ajudar a promover debates locais sobre segurança de
aplicações em todo o mundo. Hoje no Brasil o OWASP
possui 18 capítulos locais, entre eles estão: Belo
Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba,
Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Natal, Paraíba,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, São
Paulo, Vitoria e recentemente o capítulo de
Florianópolis.
Para maiores informações sobre
patrocínios, por favor contate:
Gabriella de Bem
gabidebem@owasp.org

www.owasp.org
https://www.owasp.org/index.php/Florianopolis
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Sobre o capítulo de Florianópolis

Como se filiar ao OWASP

Florianópolis está se consolidando, no cenário
nacional e internacional, como um polo de empresas
de base tecnológica. Possui cerca de 600 empresas
de software, hardware e serviços de tecnologia. Por
esta razão um capítulo da OWASP foi aberto em
Floripa para despertar a conscientização das pessoas
envolvidas com tecnologia da informação em relação
à segurança das aplicações. O capítulo do OWASP em
Florianópolis busca educar a comunidade, empresas,
professores, e pessoas interessadas nesta área sobre
a importância da segurança de aplicações. O capítulo
de Floripa também procura capacitar e aperfeiçoar
os profissionais, através de lista de discussão, mini
cursos realizados nos meios acadêmicos, encontros
para debates e eventos com palestras focadas nas
mais avançadas técnicas e nos assuntos mais atuais
discutidos pela área com palestrantes amplamente
respeitados pela comunidade de segurança da
informação nacional e internacionalmente.

Veja as Categorias de Afiliação & Benefícios em:
https://www.owasp.org/index.php/Membership

OWASP Floripa Day
A primeira edição do OWASP Floripa Day será
realizada entre os dias 15 e 16 de setembro de 2012,
em Florianópolis. Serão dois dias de palestras
específicas na área de segurança de aplicações
ministrada por profissionais do Brasil e exterior.
OWASP FLORIPA DAY é o único evento realizado em
Florianópolis totalmente dedicado a segurança de
aplicações e que irá se consolidar como um encontro
único de pesquisadores, arquitetos de sistemas,
líderes e gestores técnicos de empresas. Este tipo de
evento sempre atrai uma audiência mundial
interessada em conhecer as tendências e caminhos
futuros da segurança em aplicações; e além da
cobertura proporcionada pela mídia local é divulgado
em canais dedicados à segurança que atingem
profissionais de todo o mundo. Quem deverá atender
ao OWASP FLORIPA DAY 2012: desenvolvedores de
aplicativos, testadores
de aplicativos e de
qualidade, gerentes de projetos de aplicativos e
funcionários, associados e membros da OWASP,
auditores, e pessoas responsáveis pela segurança de
TI e compliance, gerentes de segurança e pessoal,
executivos, gerentes e pessoas responsáveis pela
governança de TI, profissionais de TI interessados em
aprofundar seus conhecimentos em segurança.

Afiliação de membros - $50 dólares / ano
 Destaque sua percepção sobre segurança de
aplicações web;
 Receba descontos para participar das conferências
do OWASP;
 Aumente sua rede pessoal de contatos
 Tenha um endereço de e-mail @owasp.org;
 Atribua 40% de seu pagamento de anuidade para
apoiar diretamente seu capítulo local;
 Participe das Eleições Globais e vote em questões
que moldam a direção da comunidade.
Patrocínio Corporativo -$5,000 dólares / ano

Doação dedutível
 Receba descontos nas conferências da OWASP
para exibir produtos/serviços;
 Oportunidade de colocar um banner rotacional no
site owasp.org por 30 dias sem custo adicional
($2,500 dólares);
 Ser
reconhecido
como
um
patrocinador,
colocando o logotipo da empresa no site da
OWASP;
 Ser listado como patrocinador no boletim
trimestral distribuído para mais de 10.000 pessoas;
 Ter uma voz coletiva através do comitê global
de indústrias;
 Participar das Eleições Globais e votar nas
questões que moldam a direção da comunidade;
 Atribuir 40% da sua doação anual para apoiar
diretamente um capítulo e/ou projeto de sua
escolha;
Patrocinador de Capítulos Locais
 Por favor, contate seu capítulo
local para valores;
Patrocinador Acadêmico

Sem

Custo, apenas comprometimento com a
educação de segurança de software.

www.owasp.org
https://www.owasp.org/index.php/Florianopolis

