u

Instituto oferta pós-graduação em computação forense e perícia digital
Visando enfrentar a epidemia de crimes cibernéticos que assola
a rede mundial de computadores, o Instituto de Pós-Graduação
e Graduação (IPOG) oferta a pós-graduação em computação forense e perícia digital. O curso tem enfoque prático, com o objetivo
de fornecer aos alunos as habilidades necessárias à investigação
de sistemas potencialmente comprometidos, bem como o conhecimento sobre ataques comuns e a preparação para trabalhar em
uma investigação legal. Saiba mais

DATAS COMEMORATIVAS
• Descobrimento do Brasil: em 22
de abril de 1500 chegava ao Brasil 13
caravelas portuguesas lideradas por
Pedro Álvares Cabral. No dia 26 de abril,
foi celebrada a primeira missa no Brasil.
Saiba mais aqui.
• Dia do Índio: comemoramos todos
os anos, no dia 19 de Abril. Esta data foi
criada em 1943 pelo presidente Getúlio
Vargas. Saiba mais aqui.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Clique aqui e confira!

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
Logan
(Ação, 2017)
________________________
Debilitado fisicamente e esgotado
emocionalmente, Logan é procurado
por Gabriela (Elizabeth Rodriguez),
uma mexicana que precisa da ajuda
do ex-X-Men para defender a pequena
Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen).
Ao mesmo tempo em que se recusa a
voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald.

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Existe alguma dieta
para retardar o
envelhecimento?
A alimentação nos
fornece os diferentes
nutrientes que o nosso
organismo precisa para se manter saudável, em bom funcionamento e inclusive para retardar o nosso envelhecimento,
por isso é importante conhecermos os alimentos que contém
determinados nutrientes para saber como consumi-los em
nossa dieta diária. Hoje trazemos algumas dicas sobre o que
não deve faltar na sua alimentação para que você possa se
manter saudável e jovem por muito mais tempo.
Clique aqui e saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
100 maneiras de motivar a si
mesmo (Steve Chandler, 2015)
________________________
Steve Chandler reuniu 100 métodos
para transformar a maneira como você
age e pensa. Ele se baseou no feedback de milhares de participantes de
seus seminários e também nos exemplos de personalidades que superaram
grandes adversidades, como Abraham
Lincoln e David Ogilvy.
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