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A Empresa

Núcleo do Conhecimento promove Curso
sobre Gerenciamento de Riscos
O treinamento teve o objetivo de desenvolver o
pensamento crítico e a capacidade analítica na
tomada de decisões e resolução de problemas
do dia a dia de suas organizações. Afinal, 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.

Tácito Leite (ao centro) junto com a turma
de profissionais que participaram do curso.

O Núcleo do Conhecimento promoveu no dia
07 de agosto, o curso “Gerenciamento
Integrado de Riscos na Segurança
Corporativa”, ministrado pelo Prof. Tácito
Leite. Com o patrocínio da C4i Monitoramento
360°, o evento contou com a presença de
gestores de segurança de empresas
renomadas como Magazine Luiza, HStern,
Sabesp, Atento, Heineken e muitas outras, o
curso visou capacitar profissionais de
segurança em temas relevantes e avançados
de gestão de riscos integrados em
organizações privadas e públicas, preparandoos para assumir posições estratégicas e de
destaque em suas organizações.

“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 recémformados até executivos de segurança que
desejam aprimorar seus conhecimentos”,
declarou Tácito Leite, professor da disciplina e
Diretor do Núcleo do Conhecimento.
Avaliado com nota geral de 9.3, o curso
atendeu as expectativas dos participantes.
Todas as pesquisas foram anônimas para
deixar o avaliador à vontade para expressar
seus reais insights.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Jogo da Imitação
Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe que
tem por objetivo quebrar o Enigma, o famoso código que os alemães usam para
enviar mensagens aos submarinos. Um de seus integrantes é Alan Turing
(Benedict Cumberbatch), um matemático de 27 anos estritamente lógico e focado
no trabalho, que tem problemas de relacionamento com praticamente todos à
sua volta. Não demora muito para que Turing, apesar da sua intransigência, lidere
a equipe. “Essa obra baseada em fatos reais, narra a quebra de um código nazista
em 1939 e é uma verdadeira aula de criptografia. Claro que não está centrado na
técnica de quebra dos códigos, mas no espírito que move a descoberta e a criação
de uma máquina para decifrar códigos. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“O sucesso nasce do querer, da
determinação e da persistência
em se chegar a um objetivo”.
[José de Alencar]

