
Onde você 
quer estar 
daqui a 2 
anos?  

O que tem 
feito a esse 

respeito? 
Cursos	de	atualização	e	
aperfeiçoamento	na	área	
de	SEGURANÇA.	



Seja um profissional 
melhor amanhã 

aperfeiçoando-se hoje!  



Essa	 iniciativa	 surgiu	 após	 diversas	 tentativas	 frustradas	 de		
desenvolver	 cursos	 de	 pós	 graduação,	 de	 alto	 nível,	 em	 parceria	
com	algumas	universidades,	para	atender	necessidades	específicas	
do	setor	da	segurança	privada.	
	

Nosso	 projeto	 visa	 oferecer	 cursos	 de	 curta	 duração,	 focados	 nas	
necessidades	de	cada	segmento	e	ministrados	por	profissionais	que	
são	referência	de	mercado.	
	

Obtenha	qualificação	rápida	no	ritmo	de	sua	vida!		

O	NÚCLEO	DO	CONHECIMENTO	



A	 busca	 por	 conhecimento	 e	 o	 aprimoramento	 contínuo	 são	 hoje	
pré-requisitos	 para	 o	 sucesso	 profissional.	 Nossos	 cursos	 de	
atualização	e	aperfeiçoamento	proporcionam	aulas	voltadas	para	a	
prática	 e,	 em	 pouco	 tempo,	 transformam	 o	 aluno	 em	 um	
profissional	 mais	 competente	 e	 preparado	 para	 os	 desafios	 do	
mercado.	A	diversidade	de	nossas	 disciplinas	 e	 corpo	docente	nos	
permite	atender	desde	profissionais	recém-formados	até	executivos	
de	segurança	que	desejam	aprimorar	seus	conhecimentos.	

PROPOSTA	DE	EDUCAÇÃO	



Nossos	 cursos	de	atualização	e	aperfeiçoamento	 são	 treinamentos	
com	resultados	imediatos,	voltados	para	profissionais	que	precisam	
aprender	uma	nova	habilidade	específica,	em	curto	prazo	de	tempo	
ou	 precisam	 exercer	 uma	 determinada	 atividade	 com	 mais	
eficiência.	
	
Os	cursos	são	oferecidos	em	diversas	cidades	do	Brasil,	além	de	São	
Paulo,	por	meio	de	uma	rede	de	profissionais	e	entidades	parceiras	
do	Núcleo	do	Conhecimento.	

PROPOSTA	DE	EDUCAÇÃO	



CURSOS	OFERECIDOS	

Segurança	 da	 informação	
integrada	 à	 gestão	 da	
segurança	corporativa	

Segurança	 de	 grandes	
eventos	

Segurança	 integrada	 em	
condomínios	 e	 bairros	
residenciais		

Gerenciamento	 integrado	
de	 riscos	 na	 segurança	
corporativa	



•  Aprendizado	indutivo,	unindo	teoria	à	prática;	

•  Apresentação	oral	e	escrita	do	conteúdo;	

•  Confronto	de	autores,	ideias	e	experiência	dos	alunos;	

•  Debate	sobre	temas	complexos.	

MÉTODO	DE	ENSINO	



Aulas práticas e envolventes
Professores que são referência no mercado

Cursos específicos para cada setor e necessidade
Reconhecido pelas principais entidades do setor



PROFESSORES	CONVIDADOS	

Tácito	Augusto	Silva	Leite	
ASE,	DSE,	C31000	
	

“Um	 dos	 50	 profissionais	 de	
segurança	 mais	 influentes	 do	
mundo”.	 (IFSEC	 Global	 &	 British	
Security	Industry	Association)	

Igor	de	Mesquita	Pipolo	
ASE,	ADS	
	
25	anos	nos	 setores	de	 seg.	de	grandes	
eventos,	 militar,	 org.	 públicas	 e	
multinacionais.	 Primeiro	 Presidente	 da	
ABSEG	e	CEO	da	Núcleo	Inc.	

Edison	Fontes	
CISM,	CISA,	CRISC,	Ms	
	
Estrategista,	 Gestor	 e	 Consultor	 em:	
Segurança	da	 Informação,	Continuidade	
de	Negócio,	Riscos	e	 	Combate	à	Fraude	
de	Informação.	Autor	de	diversos	livros.	

João	Jaouiche	
	
Mais	de	30	anos	em	adm.	de	segurança	
em	 condomínios	 e	 bairros	 residenciais.	
Presidente	do	Conselho	Comunitário	de	
Segurança	 Morumbi.	 Diretor	 do	 Depto.	
de	Defesa	e	Segurança	da	FIESP.	



Cursos	de	atualização	e	
aperfeiçoamento	na	área	de	
segurança.	



Assuntos	 abordados:	 Conceitos	 modernos	 e	
visão	 estratégica	 da	 segurança;	 Princípios	 e	
estrutura	 propostos	 pela	 ABNT	 ISO	 31000	 para	
gerenciar	riscos;	Risco	vs.	Incerteza;	Benefícios	do	
emprego	 da	 gestão	 de	 riscos	 na	 área	 da	
segurança;	 Modelo	 de	 estrutura	 mínimo	
necessário	 para	 gerenciar	 riscos;	 Conceito	 de	
Proteção	 e	 Prevenção;	 Processo	 de	 gestão	 de	
riscos	 descrito	 na	 ABNT	 ISO	 31000	 -	 Contexto,	
Identificação,	 Análise,	 Avaliação	 de	 Riscos,	
Tratamento,	 Comunicação	 e	 Monitoramento;	
Classificação,	 	 mensuração	 e	 definição	 de	
indicadores	 dos	 riscos;	 Definição	 de	 controles	
efetivos	 e	 monitoramento	 dos	 riscos	 residuais;	
Controles	 de	 segurança:	 Pessoas,	 processos	 e	
tecnologias	(PPT);	Fórmula	exclusiva	para	calcular	
riscos	em	segurança;	e	Técnicas	para	o	processo	
de	avaliação	de	riscos	–	ABNT	ISO	31010.	

Gerenciamento	integrado	de	riscos	na	segurança	corporativa	

Ementa:	Este	curso	tem	como	objetivo	capacitar	profissionais	de	segurança	
em	 temas	 relevantes	 e	 avançados	 de	 gestão	 de	 riscos	 integrados	 em	
organizações	 privadas	 e	 públicas,	 preparando-os	 para	 assumir	 posições	
estratégicas	e	de	destaque	em	suas	organizações.	Propiciaremos	o	debate	de	
ideias,	 a	 troca	 de	 experiências	 e	 conhecimentos	 entre	 os	 participantes,	
construindo	 redes	 de	 relacionamentos	 e	 condições	 para	 alavancagem	 de	
projetos	profissionais	e	pessoais.	Além	de	desenvolver	o	pensamento	crítico	
e	a	capacidade	analítica	na	tomada	de	decisões	e	resolução	de	problemas	do	
dia	 a	 dia	 de	 suas	 organizações.	 	 O	 conhecimento	 dos	 riscos	 aos	 quais	 o	
negócio	está	exposto	é	o	ponto	de	partida	para	a	proteção	efetiva	e	garantia	
de	 continuidade	 de	 uma	 organização.	 Na	 atualidade,	 os	 novos	
empreendimentos	 quando	 concebidos	 em	 harmonia	 com	 as	 práticas	 de	
gestão	 de	 riscos,	 têm	 suas	 ameaças	 e	 vulnerabilidades	monitoradas	 e	 sob	
controle,	 além	 de	 possíveis	 impactos	 e	 probabilidades	 minimizados.	 Para	
administrar	riscos	 inerentes	ao	negócio,	controles	de	segurança,	sejam	eles	
humanos,	 técnicos	 ou	 processos,	 se	 fazem	 necessários.	 As	 atividades	 de	
identificação,	 análise	 e	 avaliação	 dos	 riscos	 são	 fundamentais	 para	
dimensionar	os	controles	necessários	e	conseguir	defini-los	corretamente.	



Gerenciamento	integrado	de	riscos	na	segurança	corporativa	

Observações:	 "Quando	 investidores	 compram	 ações,	 cirurgiões	
realizam	 operações,	 engenheiros	 projetam	 pontes,	 empresários	
abrem	seus	negócios	e	políticos	concorrem	a	cargos	eletivos,	o	risco	
é	 um	parceiro	 inevitável.	 Contudo,	 suas	 ações	 revelam	que	 o	 risco	
não	 precisa	 ser	 hoje	 tão	 temido:	 administrá-lo	 tornou-se	 sinônimo	
de	 desafio	 e	 oportunidade".	 (Bernstein,	 P.,	 p.	 VII,	 3a	 edição,1996).	
Este	curso	visa	esclarecer	como	os	estudos	dos	riscos	relacionados	à	
Segurança	 Empresarial	 pode	 contribuir	 com	 os	 objetivos	 da	
organização.	 A	 abordagem	 preventiva	 pode	 contribuir	 para	 que	 a	
organização	 obtenha	 vantagem	 competitiva,	 agregando	 valor	 ao	
negócio,	tornando-a	mais	competitiva.	
	
A	quem	se	destina:	Esse	curso	foi	preparado	para	profissionais	que	
possuem	responsabilidades	sobre	Segurança	em	suas	organizações	e	
que	atuam	nas	seguintes	 funções:	Diretores,	Gestores,	Consultores,	
Coordenadores	 de	 Projetos,	 Projetistas,	 Supervisores	 e	 demais	
interessados	no	tema.		

Ao	 final	 do	 curso	 o	 aluno	 será	 capaz	 de:	
Conhecer	 os	 principais	 conceitos	 que	
permeiam	o	gerenciamento	de	 risco,	 a	 fim	de	
uniformizar	 a	 linguagem,	 abordagem	 e	
aplicação;	 Mapear	 processos	 e	 reconhecer	
riscos	associados	à	execução	das	tarefas,	a	fim	
de	 permitir	 a	 avaliação	 correta	 dos	 riscos;	
Implantar	 e	 operacionalizar	 uma	 estrutura	
mínima	 de	 gerenciamento	 de	 riscos	 baseada	
na	 ABNT	 ISO	 31000;	 Valorar	 os	 riscos	 para	
permitir	 a	 gestão	 eficiente	 de	 acordo	 com	 o	
apetite	 ao	 risco	 da	 organização;	 Definir	
controles	 e	meios	 de	 prevenção,	 para	mitigar	
os	 riscos	 inaceitáveis	 e	 criar	 estratégias	 de	
monitoramento	 para	 os	 riscos	 aceitos;	 e	
Gerenciar	os	riscos	de	sua	organização	e/ou	de	
seus	 clientes	 nos	 âmbitos	 estratégico	 e	
operacional.	



Gerenciamento	integrado	de	riscos	na	segurança	corporativa	

Professor:	Tácito	Augusto	Silva	Leite,	DSE,	ASE,	C31000		-	Autor	do	livro	Gestão	de	Riscos	
na	 Segurança	 Patrimonial	 -	 consultoriadeseguranca.com.br,	 Criador	 da	 Plataforma	 t-Risk	
que	aplica	o	Método	de	Avaliação	de	Riscos	Total	Risk	-	totalrisk.com.br,	Pós-graduado	em	
Segurança	Empresarial	pela	Universidad	Pontificia	Comillas	de	Madrid,	MBA	em	Gestão	de	
Segurança	 Empresarial	 pela	 Universidade	 Anhembi-Morumbi,	 MBA	 em	 Sistemas	 de	
Informação	pela	UnP	com	aprofundamento	em	Segurança	da	Informação,	Curso	de	Gestão	
de	Recursos	de	Defesa	pela	Escola	Superior	de	Guerra,	Curso	de	Capacitação	em	Gestão	de	
Riscos	 e	 Auditoria	 Baseada	 em	 Riscos	 ISO	 31000	 pelo	 QSP,	 Curso	 de	 Terrorismo	 e	
Contraterrorismo	 pela	 Universiteit	 Leiden	 da	 Holanda	 e	 Oficial	 da	 Reserva	 do	 Exército	
Brasileiro.	 Possui	 a	 certificação	 DSE	 (Director	 de	 Seguridad	 Empresarial)	 pela	 UPCO	 –	
Espanha,	ASE	(Analista	de	Segurança	Empresarial)	conferida	pela	ADESG-ABSEG	e	Certified	
ISO	31000	Risk	Management	Professional	pela	The	Global	Institute	G31000	&	International	
Accreditation	Board	for	Risk	Management,	Geneva,	Switzerland.	Atua	desde	1994	na	área	
de	gestão	de	risco	e	segurança	privada.	É	sócio-diretor	da	Núcleo	Consultoria,	diretor	do	
Departamento	de	Defesa	e	Segurança	da	FIESP,	Ex-presidente	da	Associação	Brasileira	de	
Profissionais	de	Segurança	e	mantenedor	da	bibliotecadeseguranca.com.br.	
Link	do	currículo	Lattes:	http://lattes.cnpq.br/6763601233758573	

Bibliografia	Sugerida:	
	
LEITE,	 Tácito	 Augusto	 Silva.	 Gestão	
de	 riscos	 na	 segurança	 patrimonial:	
um	 guia	 para	 empresários	 e	
consultores.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Qualitymark,	2016.	
	
BERNSTEIN,	 Peter	 L..	 Desafio	 aos	
deuses:	 a	 fascinante	 	 história	 do	
risco.	Rio	de	Janeiro:	Campus,	1997.	
	
TALEB,	Nassim	Nicholas.	A	lógica	do	
c i sne	 negro :	 o	 impacto	 do	
altamente	 improvável.	 Rio	 de	
Janeiro:	BestSeller,	2008.	



Segurança	da	informação	integrada	à	gestão	da	segurança	corporativa	

Ementa:	Apresentar	a	estrutura	do	Processo	Organizacional	
de	Segurança	da	 Informação	baseado	na	 família	de	normas	
ISO	 27000	 e	 fazer	 o	 relacionamento	 com	 os	 controles	
existentes	 na	 Gestão	 da	 Segurança	 Corporativa.	 Oferecer	
elementos	 teóricos	 e	 instrumentais	 que	 possibilitem	 o	
profissional	 de	 segurança	 se	 capacitar	 para	 entender	 e	
operacionalizar	o	relacionamento	da	proteção	da	informação	
com	as	demais	frentes	de	segurança.	
	
Assuntos	abordados:	 	Segurança	da	informação	é	mais	do	
que	 tecnologia;	 Processo	 organizacional	 de	 Segurança	 da	
Informação;	Políticas	e	normas;		e	Controles	de	segurança	da	
informação	 e	 a	 segurança	 corporativa.	 Ao	 final	 do	 curso	 o	
aluno	 será	 capaz	 de:	 Desenvolver	 suas	 funções	 gerenciais	
com	uma	visão	mais	completa	da	segurança	da	informação	e	
poderá	 melhor	 adaptar	 os	 controles	 de	 segurança	 da	
informação	com	a	segurança	corporativa.	

Ao	final	o	curso	do	aluno	será	capaz	de:	Desenvolver	
suas	funções	gerenciais	com	uma	visão	mais	completa	da	
segurança	 da	 informação	 e	 poderá	 melhor	 adaptar	 os	
controles	 de	 segurança	 da	 informação	 com	 a	 segurança	
corporativa.	
	
Observações:	 	 Os	 participantes	 poderão	 expor	
experiências	práticas	que	serão	debatidas	com	a	turma	e	
serão	 orientadas	 pelo	 professor	 considerando	 os	
controles	 e	 macrocontroles	 do	 Processo	 Organizacional	
de	Segurança	da	Informação.	
	
A	 quem	 se	 destina:	 Supervisores,	 coordenadores	 e	
gerentes	 operacionais	 da	 segurança	 corporativa	 e	 que	
tem	 responsabilidade	 de	 utilizar	 informação	 para	 o	
desempenho	 das	 suas	 atividades	 e	 dos	 seus	
subordinados.		



Segurança	da	informação	integrada	à	gestão	da	segurança	corporativa	

Professor:	 Mestre	 em	 Tecnologia	 pelo	 Centro	 Paula	 Souza	 Governo	 São	
Paulo,	 Especialista	 em	 Gestão	 Empresarial	 (FIA/USP)	 e	 Ciência	 da	
Computação	 (UFPE).	 Bacharel	 em	 	 Informática	 (UFPE).	 Possui	 as	
certificações	 internacionais	 CISA	 (Certified	 Information	 System	 Auditor)	
CISM	(Certified	Information	Security	Manager)	CRISC	(Certified	in	Risk	and	
Information	 Systems	 Control).	 Atuou	 como	 Gestor	 de	 Segurança	 da	
Informação	 em	 instituição	 financeira	 e	 em	 empresa	 de	 serviços	 de	 alta	
disponibilidade.	 Foi	 gerente	 do	 produto	 Business	 Continuity	 Plan	 da	
Pricewaterhouse	Coopers.	Como	consultor	atuou	em	diversas	organizações	
de	diferentes	tipos	de	negócio.	É	professor	de	MBAs	e	autor	de	seis	livros	
sobre	 segurança	 da	 informação.	 Desenvolveu	 treinamento	 e	 material	
especifico	 para	 a	 RNP	 –	 Rede	 Nacional	 de	 Pesquisa,	 do	 Ministério	 da	
Ciência	 e	 Tecnologia,	 disciplina	 Política	 de	 Segurança	 da	 Informação.	
Atualmente	 é	 sócio	 consultor	 da	 Núcleo.	 Link	 do	 currículo	 Lattes:	
http://lattes.cnpq.br/2620774755115044	

Bibliografia	Sugerida:	
	
P r a t i c ando	 a	 S egu r an ça	 d a	
Informação,	 Editora	 Brasport,	 E-
book,	Edison	Fontes.	
	
Políticas	 e	 normas	para	 a	 segurança	
da	 informação,	 Editora	 Brasport,	 E-
book,	Edison	Fontes.	
	
S e g u r a n ç a	 d a	 I n f o rm a ç ã o :	
Orientações	 práticas,	 Publicação	
Amazon,	E-book,	Edison	Fontes.	
Norma	ISO/IEC	27002:2013,	ABNT.	



Ementa:	 Reflexão	 sobre	 o	 modelo	 contemporâneo	 de	
convivência	 em	 condomínios.	 Comportamentos	 e	 atitudes	
preventivas	 e	 erros	 comuns	 nas	 rotinas.	 Implementação	 da	
tecnologia	 para	 aumentar	 e	 melhorar	 os	 controles.	 Modus	
operandi,	 engenharia	 social	 e	 artifícios	 utilizados	 pelos	
criminosos.	 Formas	 de	 gerenciamento	 dos	 recursos	 humanos,	
tecnológicos	 e	 organizacionais.	 Ferramentas	 de	 controle	 e	
gestão.	Mobilização	de	vizinhos	para	apoio	mútuo.	
	
Assuntos	 abordados:	 	 Fragilidades	 dos	 condomínios	 e	
Associações;	 Triangulo	 do	 Crime	 –	 como	 e	 por	 que	 o	 crime	
ocorre;	Desenvolvimento	urbanístico	em	favor	da	prevenção;	A	
importância	e	relevância	do	público	interno	–	moradores;	Modus	
operandi	 dos	 criminosos	 (atualizado);	 Experiências	 e	 casos	 de	
sucessos;	e	Tecnologias	aplicadas	na	gestão	de	segurança.	

Segurança	integrada	em	condomínios	e	bairros	residenciais		

Ao	 final	 do	 curso	 o	 aluno	 será	 capaz	 de:	
Identificar	 e	 entender	 os	 riscos	 aos	 quais	 o	
empreendimento	 está	 sujeito;	 	 Elaborar	 métricas	
para	 acompanhar	 o	 desempenho	 dos	 funcionários	
(terceiros	 ou	 orgânicos);	 Acompanhar	 e	 gerir	 as	
tarefas	 rotineiras	 (terceiros	 ou	 orgânicos)	 de	 um	
condomínio	ou	associação	.	
	
A	 quem	 se	 destina:	 Este	 curso	 se	 destina	 a	
gerentes	 prediais,	 gestores	 de	 facilites,	 síndicos	
profissionais,	 administradores,	 gerentes	 de	
segurança,	demais	profissionais	que	trabalhem	com	
a	segurança	em	condomínios	verticais,	horizontais,	
bairros	e	associações.	



Segurança	integrada	em	condomínios	e	bairros	residenciais		

Professor:	 Bacharel	 em	 Administração	 de	 Empresas,	 Oficial	 da	 Reserva	 do	
Exército	 Brasileiro	 no	 posto	 de	 1°	 Tenente,	 pós-graduado	 em	 Segurança	
Empresarial	pela	Universidad	Pontificia	Comillas	de	Madrid,	especialização	em	
Planning	 &	Management	 Security	 pela	 Barry	 University	 e	 Gerenciamento	 de	
Riscos	–	 ISO	31000	pela	QSP.	Possui	 a	 certificação	DSE	 (Diretor	de	Segurança	
Empresarial)	 pela	 UPCO	 –	 Espanha.	 Foi	 professor	 da	 Universidade	 Anhembi	
Morumbi	na	cadeira	de	Análise	de	Riscos	e	instrutor	de	Análise	de	Riscos	para	o	
Sindicato	das	Empresas	de	Segurança	do	Estado	de	São	Paulo	–	SESVESP.	Curso	
de	 Operadores	 de	 Salas	 de	 Monitoramento	 –	 ALAS	 –	 Asociacion	
Latinoamericana	de	Seguridad.	Atua	desde	1982	na	área	de	segurança,	 sólida	
convivência	 com	 projetos	 e	 programas	 de	 prevenção	 junto	 a	 condomínios	
horizontais	e	verticais	como	em	bairros	residenciais.	Experiência	como	Gerente	
de	Operações	de	diversas	 empresas	de	 segurança	nacionais	 e	multinacionais.	
Co-autor	 do	 Projeto	 de	 Medição	 de	 Desempenho.	 Diretor	 do	 DESEG	 –	
Departamento	de	Segurança	da	FIESP.	Atuação	voluntaria	como	Presidente	do	
CONSEG	Morumbi	–	2017/2019.	

Bibliografia	Sugerida:	
	
Editora	 Sicurezza:	 Livro	 -	Mobilização	
de	Micro	 Comunidades:	 Vizinhança	 e	
Segurança	 Pública	 -	 Luiz	 Eduardo	
Pesce	de	Arruda	
	
Magu	Comunicação	Integrada,	2016	–	
Segurança	é	estilo	de	vida	–	Diogenes	
V i e g a s	 D a l l e	 L u c a ,	 R o b e r t o	
Zapotoczny	Costa	
	
Falconi	Vicente	–	O	verdadeiro	poder	
–	 nova	 Lima:	 INDG	 Tecnologia	 e	
Serviços	Ltda	-	2009	



Segurança	de	grandes	eventos		

Ementa:	 Conceituação	 e	 classificação	 da	 Segurança	
para	Eventos.	Função	da	Segurança	em	eventos.	Visão	
Histórica	da	Evolução	da	Segurança,	Analise	de	Risco,	
Planejamento,	 Segurança	 em	 Eventos	 de	 grande	
porte,	Políticas	da	Segurança,	Plano	Tático	e	Técnico,	
Controle	de	Acesso,	Plano	de	Operações,	Preparação	
e	 controle	 da	 Equipe	 de	 Segurança,	 Funções	 da	
Segurança	 Moderna,	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	
especializada,	 Itens	 de	 Segurança	 para	 eventos	 e	
Documentação	 Legal.	 Contexto	 atual	 das	 produções	
dos	eventos	e	a	sua	proteção.	Garantia	de	realização	
do	evento.	Impacto	dos	riscos	nos	eventos.	Análise	de	
viabilidade	econômica	da	 segurança	dos	eventos	 sob	
a	ótica	da	Gestão	de	Riscos.	

Assuntos	 abordados:	 	 Analisar	 a	 importância	 da	
segurança	no	setor	de	eventos	com	foco	no	resultado	
do	 negócio;	 Compreender	 a	 correta	 aplicação	 de	
fundamentos	de	 segurança	 aplicados	 ao	mercado	de	
eventos	 e	 seus	 impactos;	 Definir	 Segurança	 de	
eventos	 e	 sua	 função	 institucional	 e	 mercadológica;	
Compreender	 a	 necessidade	 da	 Segurança	 nos	
eventos,	 desde	 sua	 preparação.	 Planejamento	 das	
atividades;	 Conhecer	 um	 Plano	 Integrado	 de	
Segurança	de	Eventos;	Conhecer	as	implicações	legais	
para	realização	de	uma	segurança	ideal	para	eventos;	
e	 Ter	 conhecimento	 dos	 requisitos	 básicos	 e	 legais	
para	contratação	da	equipe	de	segurança.	



Ao	 final	 do	 curso	 o	 aluno	 será	 capaz	 de:	 Entender	 a	
dinâmica	 para	 montar	 um	 plano	 de	 segurança	 para	
grandes	 eventos	 e	 a	 complexidade	 das	 operações	 antes,	
durante	e	depois	do	evento.	
	
Observações:	 	 Os	 participantes	 poderão	 expor	
experiências	práticas	que	serão	debatidas	com	a	turma	e	
serão	 orientadas	 pelo	 professor	 considerando	 os	
controles	e	macrocontroles	do	Processo	Organizacional	de	
Segurança	de	Grandes	Eventos.	

Segurança	de	grandes	eventos		

A	quem	se	destina:	Esse	curso	é	destinado	
ao	 produtores	 de	 grandes	 eventos,	
profissionais	 de	 segurança,	 médicos,	
socorristas,	 bombeiros	 civis	 e	 outros	
tantos	 que	 trabalham	 no	 setor.	 Também	
pode	 ser	 muito	 bem	 aproveitado	 por	
profissionais	 de	marketing	que	 gerenciam	
verbas	 de	 publicidade	 para	 grandes	
eventos.	



Professor:	 Bacharel	 em	 Direito	 pela	 UniP,	 pós-graduado	 em	 Alta	 Direccion	 de	
Securidad	pela	Universidad	Pontificia	 Comillas	 de	Madrid	 e	 possuidor	 do	 título	 dos	
Graduados	Europeus	–	ADS	(Alta	Direccion	de	Seguridad)	pela	mesma	universidade.	
Vivência	na	área	de	Grandes	Eventos	como	Gerente	de	Segurança	e	Serviços	na	TV	
Globo.	Membro	e	ex-presidente	da	American	Society	for	Industrial	Security	(Chapter	
Brasil).	Fundador,	ex-presidente	e	diretor	da	Associação	Brasileira	de	Profissionais	de	
Segurança	–	ABSEG,	membro	do	InfoSec	Council	(By	Microsoft).	Professor	convidado	
da	Universidad	Pontificia	Comillas	de	Madrid	na	Espanha,	da	NJCU	–	New	Jersey	City	
University	e	do	Berkeley	College	em	New	York.	Possui	a	certificação	ASE	(Analista	de	
Segurança	Empresarial).	Autor	do	livro	“Segurança	de	Eventos	–	Novas	Perspectivas	e	
Desafios	 para	 Produção”,	 Reino	 Editorial,	 2010	 e	 da	 cartilha	 “Evento	 Seguro	 –	
Orientações	 sobre	 Segurança	 de	 Eventos”,	 ABEOC	 Brasil,	 2013.	 Colaborador	 do	
estudo	 denominado	 “Agenda	 Estratégia	 de	 Segurança	 para	 Grandes	 Eventos”,	
produzida	 pela	 FIESP.	 Atualmente	 vive	 nos	 Estados	 Unidos	 onde	 desenvolve	
consultoria	 para	 empresas	 americanas	 estabelecidas	 no	 Brasil.	 Link	 do	 currículo	
Lattes:		http://lattes.cnpq.br/8822128539298412		
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Cursos	de	atualização	e	
aperfeiçoamento	na	área	de	
SEGURANÇA.	

Acesse	nosso	site	e	saiba	mais:	
http://nucleoconsult.com.br/nucleo-do-conhecimento/	


