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Resumo: 
Com a permeação da internet e outras tecnologias di gitais em nossa vida 
cotidiana, nós nos tornamos vulneráveis a brechas d e segurança e invasões de 
nossa privacidade. As revelações de Snowden mostram  que o governo americano, em 
cooperação com seus aliados, aproveitou destas brec has para criar a maior 
organização de hackers no mundo: a NSA (National Security Agency). Nesta pale stra 
pretendemos definir termos como ciberguerra, cibers abotagem, e cibervigilância. 
Também queremos contextualizar e detalhar as revela ções de Snowden e as suas 
implicações, por exemplo, quanto à questão da privicade do (ciber)cidadão e a 
soberania nacional. A palestra é destinada à comuni dade da UFMG e ao público em 
geral, não exigindo qualquer tipo de conhecimento p révio.  
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