
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

Gerenciamento de crises 
empresariais

Vendendo produtos e 
serviços de segurança 

Inteligência aplicada à 
segurança – módulo I

Gestão da proteção contra incêndio 
e explosão: responsabilidade da 
segurança corporativa



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



CURSOS OFERECIDOS

Saúde e segurança no 
trabalho aplicada à gestão 
da segurança corporativa

Metodologias e tecnologias 
aplicadas a inteligência e 
segurança integrada – módulo II

Gestão estratégica da 
segurança (curso em espanhol)

Você, como gestor da sua carreira! 



• 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

Marcos Sousa
PNL - SBPNL

Já realizou mais de 1.000 palestras e
treinou mais de 40.000 pessoas nos
últimos 15 anos.

Carlos Alberto de Souza
Ms, Cel. EB R1

Estrategista, Gestor e Consultor em:
Segurança da Informação, Continuidade
de Negócio, Riscos e Combate à Fraude
de Informação. Autor de diversos livros.

Cláudio dos Santos Moretti
MBA, ASE, CES

Um dos profissionais de segurança
mais respeitados do país com mais
de 38 anos de experiência no setor.

Aleksander Grievs
Eng. Eletric.

Mais de 18 anos de experiência em
gerenciamento de projetos e
implantação de sistemas de detecção e
combate ao fogo.



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
Esp. Seg.

Mais de 30 anos em adm. de seg. em
cond. e bairros residenciais. Presid.
Conselho Comunitário de Seg. Morumbi.
Dir. Depto. de Defesa e Seg. da FIESP.



PROFESSORES CONVIDADOS

Victor M. Escobal Morales
DSE & Cel. Ex.

Um dos principais prof. do renomado
curso DSE da Universidade Comillas de
Madri. Mais de 25 de experiência em
segurança e Coronel do Exército uruguaio.

Celso Luis de Oliveira
Eng. Eletric. & Seg. Trab.

Autor do livro “A Prática da Qualidade
da Segurança no Trabalho” e Presidente
do Instituto Brasileiro de Gestão - IBG .

Humberto de Sá Garay
Inteligência Empresarial

Especialista em políticas e gestão
estratégica de segurança pública e
bacharel em ciências militares.

Geórgia Villas Bôas Borges
PCC - Professional Certified Coach

25 anos de experiência profissional, atua
como Coach desde 2007, registrando
mais de 2.000 horas de atendimentos
em Coaching Executivo e Carreira.



APOIO INSTITUCIONAL

FENAVIST
Federação Nacional das Empresas 

de Segurança e Transporte de 
Valores ABCFAV

Associação Brasileira 
de Cursos de Formação 
e Aperfeiçoamento de 

Vigilantes

ABSEG
Associação Brasileira 
de Profissionais de 

Segurança



Coordenação

Tácito Augusto Silva Leite
Coordenador Acadêmico

Lilian Ferracini
Coordenadora de Eventos

e Comunicação



Cursos de atualização e 
aperfeiçoamento na área de 
segurança.



Assuntos abordados:
• Introdução e contextualização - Conceituação básica 

sobre: Crise x problemas; Plano de segurança; Plano 

de emergência; e Plano de continuidade do negócio;

• Crise corporativa e impacto no negócio da empresa -

Aplicação do BIA – Business Impact Analysis;

• Fases para o desenvolvimento de um plano de 

emergência: Resposta; Reassunção; Recuperação; e 

Restauração;

• Estudo de casos: A importância dos simulados e os 

tipos mais comuns para avaliação do plano de 

emergência.

Gerenciamento de crises empresariais 

Ementa: Este curso tem como objetivo capacitar e

atualizar profissionais de segurança sobre as condições

e metodologias para o desenvolvimento de um plano

de gerenciamento de crise corporativa através da

contextualização, conceituação básica sobre crise x

problemas; plano de segurança; plano de emergência

e plano de continuidade do negócio. Crise corporativa

e impacto no negócio da empresa; fases para o

desenvolvimento de um plano de emergência; a

importância dos simulados e os tipos mais comuns

para avaliação do plano de emergência e estudo de

cases.



Gerenciamento de crises empresariais 

A quem se destina: Pessoas qualificadas para o exercício da gestão de
segurança, supervisores, coordenadores e gestores de segurança
interessadas em melhorar ou atualizar seus conhecimentos sobre o
tema.

Ao final do curso o aluno será capaz de:
Conhecer a importância da preparação
para atuação em situações de crises;
Conhecer a metodologia para a elaboração
de um plano de emergência; Conhecer as
normas que são referências na elaboração
de um plano de continuidade do negócio;
Identificar as principais características e
diferenças entre um plano de segurança,
um plano de emergência e um plano de
continuidade do negócio; e Conhecer as
principais formas de aplicação de
simulados e recursos exigidos.

Bibliografia Sugerida:

Antonio C. Ribeiro Brasiliano. Gestão de Continuidade de Negócios – GCN.
Editora Sicurezza, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. ABNT\NBR\ISO
220301 - Segurança da sociedade — Sistema de gestão de continuidade de
negócios — Requisitos. ABNT, 2013.

GUSMÁN, Áurea V., NEVES, José Tarcisio de Carvalho. Manual de Planejamento
de Emergência: Como desenvolver e redigir um plano de emergência. São
Paulo: CN editorial e serviços, 2000.



Gerenciamento de crises empresariais 

Professor: Cláudio Moretti é ex-sargento do Exército1980/87;
Formado em Gestão Empresarial pela Universidade Monte
Serrat – UNIMONTE – Santos; Especializado em Gestão da
Segurança Empresarial – Master Business Administration – MBA
pela Fecap – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e
Brasiliano & Associados; Gestión de Seguraridad Empresarial
Internacional pela Universidad Pontificia Comillas em Madrid;
Pós-graduado em Gestão de Crises Corporativa; Pós-graduado
em Inteligência Estratégica; MBA em Gestão de Qualidade; MBA
Executivo em Gestão de Pessoas; Professor convidado pela
FAPI/FESP-SP/Brasiliano & Associados para ministrar aulas de
Planejamento de segurança no Curso Avançado em Segurança
Empresarial – Master Business Security – MBS; Foi professor do
Curso de Gestão em Segurança da Universidade Monte Serrat
até 2008 – UNIMONTE; Autor de sete DVDs sobre segurança,
editados pelo Jornal da Segurança; Articulista e Coordenador
Técnico do Jornal da Segurança;

Trabalhou na ISC Inteligência e Segurança Corporativa da
Petrobras de 1987/2016; Foi Coordenador da Escola Falcão –
Centro de Formação e Treinamento de Segurança – Santos – SP
de 1999 até 2008; Analista de Segurança Empresarial (ASE) pela
Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança
Empresarial – ABSEG; Especialista em Segurança Empresarial
(CES) pela Associação Brasileira de Segurança Orgânica – ABSO;
Membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra (ADESG); Membro da Associação Brasileira dos Analistas
de Inteligência Competitiva (ABRAIC); Professor do Curso
Graduação Tecnológica de Gestão em Segurança Privada da
Universidade Paulista - UNIP/Santos; Diretor de Comitê de
Cursos e Certificação da ABSEG - Associação Brasileira dos
Profissionais de Segurança Empresarial.
Link do currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K42
40747H0

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4240747H0


Assuntos abordados:
• Mercado de Segurança;
• Marketing do Mercado de Segurança;
• Processo de Vendas de Segurança;
• Vendedor Extraordinário;
• O Que Clientes Desejam;
• Segurança x Bem-estar;
• Segurança x Lucros;
• Venda Emocional;
• Preço X Valor;
• Objeções x Respostas;
• Técnicas de Fechamento.

Vendendo produtos e serviços de segurança

Ementa: Capacitar os participantes a realizarem mais vendas de
produtos e serviços de segurança privada e/ou eletrônica.
Desenvolver novas competências em vendas, apresentando
ações, ferramentas e técnicas práticas que realmente funcionam
no nosso segmento. Apresentar argumentações eficientes,
profissionais e poderosas, usadas pelos vendedores
EXTRAORDINÁRIOS das melhores empresas que já treinei nos
últimos 15 anos em todo Brasil. Abordar o marketing tradicional
e moderno do mercado de segurança. Como podemos vender
segurança sem falar somente de segurança? O que as pessoas
buscam? O que as empresas buscam? Como vender segurança
de modo EXTRAORDINÁRIO?



Vendendo produtos e serviços de segurança

A quem se destina: Vendedores,
gerentes comerciais, diretores e
gestores de segurança que precisam
vender projetos ou consultorias em
segurança eletrônica e/ou privada.

Ao final do curso o aluno será capaz de: Conquistar maior
empatia na aproximação aos clientes; Apresentar de forma
EXTRAORDINÁRIA seus produtos, serviços ou projetos de
segurança, despertando nos clientes um maior interesse pela
SEGURANÇA que vendem; Descobrir o que seus clientes (empresas
e/ou pessoas) necessitam; Despertar no cliente o desejo pelos
produtos e/ou serviços que vendem; Revelar valores antes não
percebidos pelos clientes quando contratam segurança; Apresentar
o VALOR EXTRAORDINÁRIO da segurança; Responder às principais
objeções apresentadas por compradores; e Conquistar e manter
clientes .

Bibliografia Sugerida:

SOUSA, Marcos. Vendendo segurança
com segurança.



Vendendo produtos e serviços de segurança

Professor: Marcos Antonio de Sousa, graduado no curso de Engenharia

Elétrica na UFPB e pós-graduado em Marketing pela FGV. Master e Trainer
em PNL (Programação NeuroLinguística). Diretor da Superação Treinamentos
e Consultoria. Diretor da ALAS (Asociación LatinoAmericana de Seguridad) e
da ABSEG (Associação Brasileira de Profissionais de Segurança). Apaixonado
por vendas e se conectar às pessoas, logo se tornou gerente regional Norte-
Nordeste. Após anos dedicados às vendas, resolveu pedir demissão para
exercer uma segunda paixão que é treinar e palestrar para equipes
comerciais de empresas de todo Brasil. Já realizou mais de 1.000 palestras e
treinou mais de 40.000 pessoas nos últimos 15 anos. Reconhecido pela
linguagem simples, objetiva, clara e empatia com o público. Conteúdo
prático e uma palestra provocativa e transformadora. Hoje é a maior
referência no Brasil e América Latina em vendas no mercado de segurança
privada. Já palestrou nos seguintes países: Espanha, Estados Unidos, México,
El Salvador, Guatemala, Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Marcos Sousa vem se tornando também uma
das maiores referências em NeuroVendas do
Brasil e está cada vez mais presente em grandes
eventos de vendas no Brasil. Hoje é um dos
maiores especialistas em vendas de serviços e
PNL aplicada em vendas e considerado um dos
palestrantes Gigantes das Vendas pela Revista
VendaMais. Articulista em diversos jornais,
portais e revistas do país. Autor dos livros: 52
Sacadas Para Vender Mais, Gigantes das Vendas,
Coleção Premium - Coletânea de Artigos sobre
Vendas e Motivação, Vendendo Segurança com
SEGURANÇA (traduzido também para
espanhol). Autor do curso CÓDIGO SECRETO
DAS VENDAS.



Inteligência aplicada à segurança - módulo I

Ementa: Fundamentos de Inteligência Empresarial.

Emprego de ferramentas tecnológicas para proteção

dos ativos organizacionais. Metodologia para

produção do conhecimento e de uma Política para

sua proteção. Estudo de caso. Aplicação da

Inteligência como fator de prevenção e de redução

de custos à Segurança.

Assuntos abordados: Conceitos de Inteligência
Empresarial aplicada à Segurança; Apresentação
de ferramentas empregadas na prevenção de
perdas; Estudo de caso: Proteção do
Conhecimento Organizacional.

A quem se destina: Gestores de segurança
corporativa.



Ao final do curso o aluno será capaz de:

• Compreender a importância da Inteligência 

para a manutenção da Segurança;

• Utilização de metodologia de suporte ao 

desenvolvimento de uma política de 

Segurança com Inteligência;

• Conhecer ferramentas que podem ser 

empregadas para dar celeridade ao ciclo de 

produção do conhecimento. 

Bibliografia Sugerida:

CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de
Informação. São Paulo/SP: Saraiva, 2008.

RÊGO, Cláudio Andrade. O Quarto Quadrante - Gestão de
Sigilos e a Lógica da Decisão Baseada na Ignorância. 3a
edição. Belo Horizonte: CENTRO DE INSTRUÇÃO DE
GESTÃO DE SIGILOS, 31 de março de 2016. 84 p.

VOLKMAN, Ernest. A História da Espionagem. Editora
Escala Ltda, 2013.

Inteligência aplicada à segurança - módulo I



Professor: Carlos Souza foi Comandante de Grupo de Operações de
Inteligência do Exército Brasileiro; Oficial de Inteligência do Gabinete
do Comando do Exército; Instrutor da Escola de Inteligência Militar do
Exército; Instrutor do Curso Especial de Inteligência para a Receita
Federal; Instrutor de Inteligência para o Instituto Nacional de
Seguridade Social; Instrutor do Curso de Inteligência para a Polícia
Rodoviária Federal; Professor do Curso de Segurança Empresarial da
Universidade Cidade de São Paulo; Discente e Docente do Ciclo de
Estudos de Política e Estratégia da Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra – ADESG/SP; Coordenador do Curso de
Contrainteligência para o Ministério Público de São Paulo;
Coordenador e Professor do Curso de Inteligência para o Ministério
Público de São Paulo; Coordenador do Curso de Inteligência da
Secretaria de Administração Penitenciária de S. Paulo/SP; Professor
do Curso de Pós-Graduação em Inteligência – Faculdade Pitágoras;
Coordenador de Segurança de Área da Presidência da República;
Coordenador de Segurança de Área do Ministro da Defesa; Analista de
Riscos das Visitas do Presidente dos EUA e do Papa Bento XVI;

Analista de Inteligência e Contrainteligência do Comando Militar do
Sudeste; Coordenador do Congresso Brasileiro de Segurança Privada
(COBRASE/2013); Coordenador do I Encontro Nacional de Segurança
(ENASEG/2015); Analista de Contrainteligência do Comando Militar
do Nordeste; Comandante de Organização Militar do Exército
Brasileiro; Diretor do Comitê de Inteligência da Associação Brasileira
de Profissionais de Segurança; Diretor de Ensino da Escola Superior
de Inteligência; Oficial de Inteligência do Laureus Sport World -
Chapter Brazil 2013; Oficial de Inteligência para a Copa das
Confederações/2013; Oficial de Inteligência da Copa do Mundo da
FIFA/2014; Oficial de Inteligência para os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro/2016; Diretor-Executivo da 3S Tecnologia (2012 a 2015);
Diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo; Professor do MBA de Gestão de
Riscos Corporativos – Brasiliano & Associados; Coordenador do
Curso Superior em Inteligência e Gestão de Sigilos – Faculdade
Presidente Antônio Carlos de Nova Lima/MG.
Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0869801522155750

Inteligência aplicada à segurança - módulo I

http://lattes.cnpq.br/0869801522155750


Gestão da proteção contra incêndio e explosão:
responsabilidade da segurança corporativa

Ementa: Conceituação geral dos riscos de incêndio,

explosão e a química/física do fogo; produtos de

combustão e seus efeitos; a importância da análise de

risco para definição das proteções adequadas e a

abrangência do projeto de segurança; seguro

incêndio; proteção estrutural; importância da análise

dos processos industriais sob o ponto de vista de

incêndio; visão geral, dimensionamento correto dos

sistemas de detecção, alarme e as suas interfaces;

sistemas fixos de extinção e combate, planos de

emergência e abandono das edificações; a

importância do dimensionamento correto da rede de

hidrantes e dos reservatórios de água para combate a

incêndios;

visão geral dos sistemas de chuveiros automáticos

(sprinklers) e sistemas modernos de água nebulizada

(water mist) de alta/baixa pressão, outros sistemas de

extinção, combate e aplicação dos mesmos; análise

gerencial dos riscos de explosões/incêndios em

função de ambientes contaminados e agressivos;

inspeções oficiais; incêndios e explosões na área de

transportes e armazenagens; a importância da

normatização e normas relativas a proteção contra

incêndios e explosões; a importância dos planos de

manutenção e a suas aplicações; a importância da

qualificação dos profissionais para projetos,

implantação e manutenção dos sistemas de proteção.



Gestão da proteção contra incêndio e explosão:
responsabilidade da segurança corporativa

Ao final do curso o aluno será capaz de:
Participar na elaboração de planos básicos
para a prevenção, controle e combate
contra incêndio e explosões; Analisar e
visualizar de forma crítica e abrangente a
elaboração dos planos, seu
gerenciamento, aplicação e controles,
utilizando técnicas básicas e metodologias
apropriadas; e Verificar a correta
utilização e aplicação das normas
existentes e em vigor para reduzir os
riscos a níveis que permitam assegurar a
proteção de vidas e patrimônio.

A quem se destina: Gerentes e profissionais das áreas de segurança
empresarial, responsáveis pelo gerenciamento e administração das
áreas de segurança em empreendimentos comerciais, industriais,
hospitalares, hotelaria, setor de logística e transportes marítimo, aéreo
e terrestre, agroindústria, geração e distribuição de energia.

Bibliografia Sugerida:
SEITO A. I. Tópicos da Segurança contra Incêndio. In: Tecnologia de
Edificações. São Paulo: Pini, 1988.

DE FARIA, M. M. Manual de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros
para Fins de Análise de Projetos (Propostas) de Edificações. São Paulo:
Caes/PMESP, 1998.

ABEL Batista Camilo Júnior. Manual de Prevenção e Combate a
Incêndios. Sãp Paulo: SENAC, 1999.



Gestão da proteção contra incêndio e explosão:
responsabilidade da segurança corporativa

Professor: Aleksander Grievs é consultor de segurança em prevenção
de incêndios e combate ao fogo com especializações nos EUA e Europa,
mais de 18 anos de experiência em gerenciamento de projetos e
implantação de sistemas convencionais e inteligentes de detecção e
combate ao fogo em grandes edificações, membro da ABNT do CB 24,
da NFPA, Presidente da ABPI (Associação Brasileira de Prevenção de
Incêndio), Sócio Fundador e Diretor do Comitê Nacional de Prevenção
de Incêndio da ABSEG (Associação Brasileira de Profissionais de
Segurança), Diretor da Firetrans Ltda., Diretor da AG & Associados
Consultoria, Consultor em projetos de detecção e combate ao fogo da
Núcleo Consultoria e da Marcy Consultoria. Engenheiro Eletricista pela
Universidade de Mogi das Cruzes OMEC, Especialização em Sistemas de
Informação pela Escola de Engenharia Mauá, Especialização em
Administração Industrial pela Fundação Paulo Vanzolini - USP,
Especialização em Sistemas de Prevenção de Incêndio, Especialização
em Sistemas Integrados de Segurança. Participação direta na elaboração
e/ou consultoria de Projetos de Segurança contra Incêndio / Sistemas de
Segurança Empresarial envolvendo: Sistemas de Detecção e Alarme de
Incêndio; Sistemas de CFTV; Sistemas de Controle de Acesso; Análise de
Risco; etc.: BRF Unidade de Rio Verde (GO); Unidade de Nova Mutum
(MT); USINA TROPICAL Bioenergia (Edeia – GO);

Carbocloro ( Cubatão – SP); DURR (São Paulo – SP); Nova Sede
Administrativa do BankBoston (São Paulo); Aeroporto
Internacional de Belém (Belém –PA); Prédio Sede da Ericsson
(São Paulo - SP); Hospital Albert Einstein ( São Paulo – SP);
Centro Cultural Estação Julio Prestes (São Paulo – SP); Suzano
Bahia Sul (Suzano – SP); ACESITA (Timóteo – MG); Carbocloro
(Cubatão – SP); EUROFARMA (Itapevi – SP); ACHÉ Laboratórios
Farmacêuticos S.A. (Guarulhos – SP); AVON (São Paulo – SP);
TAM (São Paulo – SP); entre outros. Colaborador da Revista
PROTEGER; Colaborador do JORNAL DA SEGURANÇA; Professor
Titular do Curso de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho –
Modulo Engenharia de Incêndio UNIP – SP; Professor Titular
Curso de Pós Graduação em Saúde, Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente – Modulo Engenharia de Incêndio – UNIS –
Universidade Sul de Minas ( Varginha); Professor Titular do
Curso MBS – Master Business Security de Extensão
Universitária. (B&A/FECAP/CEAP); Professor Coordenador do
Curso de Proteção contra Incêndio – Extensão Universitária.
(B&A/FECAP/CEAP); Professor Titular do Curso de Extensão
Universitária de Aperfeiçoamento em Planejamento e Gestão da
Segurança (Barry University-USA / EmForvigil – Brasil).



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
cisne negro: o impacto do
altamente improvável. Rio de
Janeiro: BestSeller, 2008.

http://lattes.cnpq.br/6763601233758573


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 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.

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: Edison Fontes - 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:

Praticando a Segurança da
Informação, Editora Brasport, E-
book, Edison Fontes.

Políticas e normas para a segurança
da informação, Editora Brasport, E-
book, Edison Fontes.

Segurança da Informação:
Orientações práticas, Publicação
Amazon, E-book, Edison Fontes.
Norma ISO/IEC 27002:2013, ABNT.

http://lattes.cnpq.br/2620774755115044


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: João Jaouiche - 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 voluntária 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
Viegas Dalle Luca, Roberto 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: Igor de Mesquita Pipolo - 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

Segurança de grandes eventos

Bibliografia Sugerida:

ABEOC Brasil. (s.d.). Acesso em 30 de 01
de 2017, disponível em ABEOC
Brasil: http://www.abeoc.org.br

Andrade, H. d. (29 de 07 de 2013). Papa
levou a Copacabana cerca de 9 milhões
de pessoas, diz Paes; prefeito fala em
"semana de recordes". Acesso em 30 de
01 de 2017, disponível em UOL Notícias:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultima
s-noticias/2013/07/29/papa-levou-a-
copacabana-quase-9-milhoes-de-pessoas-
em-semana-de-recordes-para-o-rio.htm

http://lattes.cnpq.br/8822128539298412
http://www.abeoc.org.br/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/29/papa-levou-a-copacabana-quase-9-milhoes-de-pessoas-em-semana-de-recordes-para-o-rio.htm


Saúde e segurança no trabalho aplicada à gestão da seg. corporativa

Ementa: Este curso tem como objetivo capacitar e
atualizar profissionais de segurança corporativa sobre
as necessidades para atuar corretamente na área de
Saúde e Segurança no Trabalho. Estabelece os
conceitos básicos da área, sua compreensão bem
como as condições e metodologias para o bom
desempenho na área. Conhecimento das principais
ferramentas tecnológicas para proteção e prevenção.
Visa, também, oferecer elementos teóricos e
instrumentais que possibilitem ao profissional de
segurança se capacitar para entender e
operacionalizar sua atuação em Saúde e Segurança no
trabalho.

Assuntos abordados:
• Introdução e conceituação - Conceituação básica

sobre “o que é Segurança”;
• O real entendimento da função “segurança”;
• Apresentação de legislações e ferramentas

empregadas na área de saúde e segurança no
trabalho;

• Como administrar os programas obrigatórios de
saúde e segurança no trabalho;

• Estudo de casos: Itens de execução obrigatória na
legislação do trabalho.



Saúde e segurança no trabalho aplicada à gestão da seg. corporativa

Ao final do curso o aluno será capaz de: Administrar os
princípios básicos dos programas obrigatórios na legislação do
trabalho; Entender a diferença entre Risco X Perigo; Definir o
que é exposição; Saber como identificar os riscos a que podem
estar expostos os trabalhadores; e Ter condições de definir
meios de controle dos riscos.

Observações: Por vezes, devido a circunstâncias empresariais,
existe a integração de algumas áreas administrativas, o que leva
alguns gestores a assumir responsabilidades sem os devidos
conhecimentos para tal. Dessa forma, uma complementação
profissional se faz necessária para a eficaz performance na
atuação. Isso acontece, também, nas áreas afins em Segurança.

A quem se destina: Profissionais com

necessidade do exercício de

atividades em Saúde e Segurança no

Trabalho, supervisores,

coordenadores, gestores e

profissionais que possuem

responsabilidades em Saúde e

Segurança no Trabalho, nas

organizações, e que necessitem um

melhor conhecimento da área para

melhorar sua atuação.



Saúde e segurança no trabalho aplicada à gestão da seg. corporativa

Professor: Celso Luis de Oliveira é Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho,
Conselheiro em Sistemas de Gestão (SST, MA, PCIE, Qualidade de Vida e Segurança
de Alimentos), Consultor Técnico em Segurança e Saúde no Trabalho. Desenvolveu
projetos de Qualidade, Produtividade, Reengenharia e SST, especialista em Sistemas
de Gestão do Comportamento. Fundador e Presidente do Instituto Brasileiro de
Gestão - IBG. Autor do livro “A Prática da Qualidade da Segurança no Trabalho”, Co-
autor do livro “Sistema de Gestão de SST: A Teoria que a Prática Ensinou”. Co-autor &
Organizador da Coleção “Segurança e Saúde no Trabalho” composta de 3 volumes e
desenvolvida com base nas diretrizes curriculares do MEC. Auditor de Sistemas de
Gestão e de Conformidade Legal em diversas empresas no território nacional.
Especialista na implantação, implementação e desenvolvimento profissional na
Norma Regulamentadora 10 – NR 10. Foi professor no Curso de Técnico de Segurança
do Trabalho do SENAC. Examinador dos Prêmios IBG de Segurança do Trabalho, de
Meio Ambiente, de Combate a Incêndios, Emergências e Explosões e de Qualidade
de Vida no Trabalho. Docente em diversos programas de treinamento, abrangendo
desde o desenvolvimento de habilidades gerenciais (planejamento, trabalho em
equipe, tomada de decisão, etc) até utilização de ferramentas (metodologia de
solução de problemas, benchmarking, cep, etc).
Link do currículo Lattes: https://www.linkedin.com/in/celso-luis-oliveira-755a2027

Bibliografia Sugerida:

OLIVEIRA, Celso Luis. Prática da
Qualidade da Segurança no Trabalho.
São Paulo, LTr Editora, 2001.

OLIVEIRA, Celso Luis. PIZA, Fabio de
Toledo. “Sistema de Gestão de SST: A
Teoria que a Prática Ensinou” - Dicas
práticas para a implantação e/ou
implementação de SGSST. São Paulo,
2013

OHSAS 18001, Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional.

OLIVEIRA, Celso Luis. PIZA, Fabio de
Toledo. Coleção Segurança e Saúde no
Trabalho. Difusão Editora. São Paulo,
2016.

https://www.linkedin.com/in/celso-luis-oliveira-755a2027


Metodologias e tecnologias aplicadas a inteligência e segurança integrada - módulo II

Ementa: Apresentar os tópicos mais relevantes sobre a 
gestão estratégica da tecnologia da informação, 
aplicadas as atividades de inteligência e segurança 
integrada, abordando os principais recursos tecnológicos 
existentes no mercado e seus respectivos resultados. 

Assuntos abordados:
• Matriz para elaboração de diagnósticos

de segurança e Inteligência. Emprego da
Matriz VUCA.

• Modelos de Integração lógica e
institucional.

• Estratégias para a gestão de Big Data
Analytics.

• Estudo de Caso: A dinâmica das redes
sociais e a metodologia para análise de
fontes abertas, OSINT – Open Source
Intelligence.

A quem se destina: O programa está voltado para 
empreendedores, executivos, consultores e 
profissionais, tanto do poder público quanto do 
mercado corporativo que buscam se atualizar sobre o 
emprego estratégico da tecnologia na gestão dos ativos 
de informação, nas atividades de inteligência e 
segurança integrada. 



Ao final do curso o aluno será capaz de: Compreender o 
emprego e avaliar os resultados da gestão do conhecimento 
e o emprego estratégico da tecnologia, aplicados as 
atividades de inteligência e segurança integrada.

Observações: A disciplina se distingue pela inovação dos 
assuntos tratados e pelo pragmatismo utilizado na 
abordagem dos conteúdos previstos. Os conceitos inerentes 
a inteligência e a segurança integrada, são abordados de 
forma transversal aos conteúdos programados, de maneira 
que, a metodologia para a organização da informação e os 
critérios de emprego estratégico da tecnologia, estejam 
sempre presentes na concepção e gestão do negócio.

Bibliografia Sugerida:

RÊGO, Bergson Lopes. Gestão e governança de dados .
1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 285 p. v. 1.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho. Sistemas, organização e
métodos . 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 480 p. v. 1.

TAKEUCHI, Hirotaka ; NONAKA, Ikugiro. Gestão do
conhecimento . 2008. ed. Sao Paulo: Bookman, 2004.
320 p. v. 1.

GARAY, Humberto. Apontamentos e novidades trazidas
pela política nacional de Inteligência . 1. ed.
Florianopolis: [s.n.], 2018. 23 p. v. 1. Disponível em:
<http://materiais.digitro.com/e-
book_politica_nacional_inteligencia>. Acesso em: 21
maio 2018.

Metodologias e tecnologias aplicadas a inteligência e segurança integrada - módulo II



Professor: Humberto de Sá Garay é Pós-Graduado em Inteligência

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Especialista em Políticas e

Gestão da Segurança Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do

Sul – UFRGS e Bacharel em Ciências Militares - Área de Defesa Social pela

Academia de Polícia Militar da Brigada Militar. Foi Comandante da

Academia de Polícia Militar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do

Sul e Adido Militar da Procuradoria-Geral de Justiça, onde implantou e

coordenou o Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP e o

Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro – LAB/LD. Na Secretaria

da Justiça e da Segurança do RS, foi Coordenador do Sistema de

Interceptações Telefônicas e integrante do Departamento de Inteligência

e Assuntos Estratégicos. Nas atividades profissionais, desenvolve projetos

e sistemas organizacionais,

voltados para a gestão, proteção do

conhecimento e capacitação de equipes de

inteligência e segurança institucional, tanto para

o segmento de mercado público quanto para o

corporativo.

Professor e palestrante de diversos cursos de

inteligência e gestão do conhecimento no Brasil e

América Latina, é consultor sênior em

inteligência e negócios estratégicos do Instituto

SAGRES - Política e Gestão Estratégica Aplicadas,

e professor do Núcleo do Conhecimento.

Link do currículo Lattes:

http://lattes.cnpq.br/1998876504710423

Metodologias e tecnologias aplicadas a inteligência e segurança integrada - módulo II

http://lattes.cnpq.br/1998876504710423


Gestão estratégica da segurança 

Ementa: O objetivo deste curso é apresentar e
desenvolver, de maneira teórica e prática, uma
metodologia de trabalho que permita ao participante, em
seu papel de diretor, gerente, administrador ou
responsável de segurança de uma empresa ou
organização, enfocar a Gestão Estratégica da Segurança
de forma prática, eficaz e ajustada aos seus próprios
objetivos e aos riscos atuais dos negócios de sua
organização.
Fará parte do desenvolvimento do curso e da metodologia
de trabalho a identificação, descrição e decomposição -
no nível estratégico - dos principais macroprocessos e
processos de segurança, além do estabelecimento de um
processo de gerenciamento para os macroprocessos
definidos.

A quem se destina:  Destinado especialmente a 
pessoas que desejam adquirir, revisar ou 
atualizar o conhecimento necessário para 
alcançar a gestão estratégica eficaz de segurança 
em uma organização, em particular:
• Diretores, gerentes ou responsáveis pela

segurança corporativa.
• Diretores, gerentes ou responsáveis por áreas

de gestão ou operações de empresas de
segurança privada.

• Gerentes ou Responsáveis por Prevenção de
Perdas.

• Gerentes ou Responsáveis por Proteção Civil.
• Assessores e Consultores de Segurança.



Gestão estratégica da segurança 

Assuntos abordados:
• Considerações e escopo do conceito de segurança como uma

função aplicada a uma organização.
• Conceitos sobre administração e gerenciamento. Diferenças,

semelhanças e sua forma de aplicação em segurança.
• O sistema de administração e gerenciamento de segurança em

uma organização e os processos administrativos para seu
desenvolvimento e implantação.

• Processo de planejamento estratégico de segurança.
• Processo de administração e gestão de segurança. A organização,

direção e o controle da segurança estratégica.
• Identificação e decomposição dos macroprocessos da unidade de

segurança de uma organização.
• O gerenciamento por processos da segurança no nível estratégico.
• Protocolo de orientação para gerenciamento estratégico de

segurança.

Ao final do curso o aluno será capaz de:

• Identificar claramente o escopo dos
termos administração e gerenciamento
de segurança em uma organização.

• Como responsável pela segurança,
identificar o sistema de administração e
gerenciamento de segurança da sua
empresa e definir seu processo para o
planejamento, organização, direção e
controle da função de segurança.

• Realizar uma gestão da segurança por
processos, sendo capaz de definir,
identificar e decompor os
macroprocessos da unidade de segurança
da sua empresa.



Gestão estratégica da segurança 

Professor: Victor Manuel Escobal Morales é assessor e consultor em

segurança corporativa com mais de 25 anos de experiência. Palestrante e

conferencista internacional em temas relacionados à segurança

corporativa, planejamento estratégico, gerenciamento de crises e

continuidade de negócios. Diplomado em segurança empresarial pelo

Instituto de Pós-Graduação e Educação Contínua da Universidade

Pontifícia Comillas de Madrid em 2001. De 2004 até hoje, faz parte da do

quadro de professores da Universidade Pontifícia Comillas de Madri e do

Bureau Internacional de Informação e Negócios do México. Concluiu a

Escola Militar do Uruguai com o grau de tenente do Exército Nacional em

1961. Formou-se no Instituto Militar de Estudos Superiores com

especialização em Oficial do Estado Maior - 1971 a 1973. Formado no

Curso de Altos Estudos Nacionais como especialista em Segurança

Nacional e Defesa - 1983. Em 1992 vai para a reserva com o posto de

coronel. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADctor-escobal-morales-807b953/

Bibliografia Sugerida:

Manual de Dirección y Gestión de

Seguridad – Autor Roberto Hermida

Areses – España.

Manual de Dirección de Seguridad –

Manuel Sanchez Gómez – Merelo –

España.

Gstión de Riesgos Puros y Seguridad

Integral – Autor Julio Alarcón – Chile.

https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADctor-escobal-morales-807b953/


Você, como gestor da sua carreira! 

Ementa: Ter a gestão da sua carreira é imprescindível nos dias atuais. O

mercado mudou e a relação com o trabalho teve transformações e você

precisa assumir o papel de protagonista da sua carreira! Você está

preparado?

Por que administrar a sua carreira é tão importante para sua empresa e

para você? Quais são os seus diferenciais neste mercado? Suas metas

profissionais estão alinhadas as metas pessoais? O que você realmente

valoriza na carreira? Quais são os seus valores fundamentais? Qual

impacto você gera em seu ambiente? O que te ajuda ou limita atingir

suas metas de carreira? Como você avalia o sucesso profissional? Qual

o seu próximo passo de carreira?

Nesse curso, de forma prática, você ampliará sua visão para seu papel,

seus valores, suas forças, seu propósito e comportamentos que podem

tirar sua carreira dos trilhos, elaborando um projeto de carreira

coerente com seus objetivos.

A quem se destina: Esse curso foi

preparado para o profissional que tem

por objetivo fazer a gestão da própria

carreira, tornando-se mais seguro

quanto aos próximos passos. Seu

formato, atende profissionais em

diferentes cargos e momentos de

carreira, sendo possível refletir e

ampliar sua visão para suas

possibilidades e desenvolvimento.



Assuntos abordados:

O Autoconhecimento é a base!
• O que realmente você valoriza neste momento de sua 

carreira?
• O que você tem que o diferencia?
• Quais comportamentos limitam seu crescimento?
• Qual é a sua marca pessoal?
• Como você gerencia as suas emoções?

Qual é o Cenário?
• O cenário atual de desenvolvimento profissional no 

mundo
• Os seus desafios neste cenário (Brasil e segurança)
• Por que administrar a sua carreira é tão importante para 

sua empresa e para você?

Você, como gestor da sua carreira! 

• Quais oportunidades horizontais e verticais existem 
em sua empresa empresa e no mercado?

• As oportunidades existentes hoje continuarão 
amanhã? Que novas oportunidades surgirão no 
futuro?

Você como Gestor da sua Carreira!
• Conceito e Abordagens de Carreira – uma nova 

visão
• A sua empregabilidade está em suas mãos?
• Como você avalia o seu sucesso profissional?
• Os seus desafios na gestão da sua carreira
• Seu projeto de carreira!



Você, como gestor da sua carreira! 

Ao final do curso o aluno será capaz de:

• Identificar Ao final do curso o aluno será capaz de: 
• Ampliar sua visão para o cenário atual, seu papel e desafios.
• Entender a importância de gerir a própria carreira e como fazer 

esta gestão no seu dia a dia, no ambiente interno e externo a 
empresa.

• Identificar o que realmente valoriza neste momento de sua 
vida pessoal e profissional.

• De forma prática, ter claro seus pontos fortes, diferenciais e 
comportamentos que se não observados, podem ser um 
limitador de carreira.

• Clarificar os valores que são fundamentais e quanto está 
vivendo de forma coerente com seu propósito.

• Elaborar o seu projeto de Carreira.

Observações:

• Plano de Ação: Será elaborado um 
Plano de Desenvolvimento 
Individual estruturado a cada novo 
tema ou assunto.

• Método de ensino / 
aprendizado: Participativo, com 
debates, vivências e aplicação de 
exercícios. 



Professor: Com mais de 25 anos de experiência profissional
ocupou posições de liderança em consultorias (Gestão de
Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico) e
empresas nacionais nos segmentos de e-commerce, varejo e
saúde. Atua como Coach desde 2007, registrando mais de
2.000 horas de atendimentos, conduzindo inúmeros processos
de Coaching Executivo e Carreira com profissionais em
diferentes níveis hierárquicos e áreas de atuação de empresas
nacionais e multinacionais. Experiente em Processos de
Outplacement, Counseling e Consultoria de Carreira atende
profissionais em diferentes momentos de carreira com foco no
planejamento profissional e retorno ao mercado de trabalho.
Instrutora dos Cursos: Coaching de Carreira – Integrated
Coaching Institute (ACSTH)/ Carreira para Todos – ICI (CCE) e
Carreira em Movimento.

Você, como gestor da sua carreira! 

Conduz workshops e treinamentos
voltados para desenvolvimento de
Lideranças e Planejamento de Carreira
com foco no mercado nos temas:
Autoconhecimento; Currículo;
Entrevistas; Redes Sociais; e Ações
Estratégicas para o Mercado. Mentora
de coaches que buscam
credenciamento pessoal junto a ICF
nos níveis ACC e PCC, em grupo ou
individual. LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/georgiavillasboas

https://www.linkedin.com/in/georgiavillasboas


Cursos de atualização e 
aperfeiçoamento na área de 
SEGURANÇA.

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

http://nucleoconsult.com.br/nucleo-do-conhecimento/
http://nucleoconsult.com.br/nucleo-do-conhecimento/

