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RESUMO

Todas as informações que trafegam na rede mundial de computadores, todos os computadores e servidores estão suscetíveis a algum tipo de 
invasão e ataque de crackers, já que muitos deles apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas e causar prejuízo a alguém, a alguma 
empresa ou serviço. Essas falhas podem ser estudadas e analisadas pelo o que chamamos de Análise de Vulnerabilidade, o qual tem como 
princípio, averiguar falhas e pontos fracos a fim de traduzir na forma de um estudo para que o administrador destes hosts, servidores e 
informações, saiba onde e como pode ser atacado e qual a forma de evitar. Entretanto, são poucas as pessoas ou empresas que utilizam desta 
técnica e/ou investem em profissionais para executar este tipo de função. Logo, com o objetivo de mostrar a importância da análise de 
vulnerabilidade nos dias de hoje, este estudo foi baseado no Sistemas de Informações Acadêmicas (SIA), um dos principais sistemas do grupo 
Estácio de Sá, que é utilizado por alunos e professores do Brasil todo. Para averiguar possíveis falhas de vulnerabilidade que comprometeriam 
dados e o próprio acesso ao sistema, e como proceder para conserta-las, foi utilizado a ferramenta Nessus, uma ferramenta de auditória que tem 
como princípio detectar e mostrar possíveis soluções para essas vulnerabilidades de computadores. O Nessus executa uma varredura, local ou 
remotamente no alvo, utilizando-se de técnicas de hackering para conseguir extrair dados sobre o host. Foram retornados 51 resultados após a 
varredura, onde 9 são falhas de vulnerabilidade e 41 são apenas dados meramente informativos, sendo que uma destas falhas é de nível crítico, e 
apresenta ainda dois exploits, que são ferramentas para se explorar a vulnerabilidade crítica, ou seja, há possibilidade real de se explorar essa 
falha e executar uma invasão, o que deixa o SIA com um grau de extremamente vulnerável, podendo ser facilmente invadido, pois esta falha 
permite que invasores executem comandos remotamente usando privilégios de usuários do Windows, podendo assim, causar transtornos ao 
sistema. Também foram apontadas possíveis soluções para o problema, de como o administrador de redes responsável pelo sistema pode agir, 
concluindo assim a importância de fazer estes estudos para preservar o sistema e os usuários que o acessam, evitando impactos muito danosos 
como perda e roubo de informações e a própria disponibilidade do SIA para acesso diário.
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