
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
ESPECIALISTA EM ADMI NISTRAÇÃO DA SEGURAN ÇA – EAS 

 

EAD 

 
OBJETIVOS 

 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Formar Especialistas em Administração da Segurança, mediante o domínio dos mais 

avançados conhecimentos e procedimentos existentes para sua aplicação em organizações 

dedicadas a minimizar e neutralizar os riscos que atentam contra a segurança de pessoas, 

instalações, bens e processos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

» Formar profissionais nas funções gerenciais inerentes às diferentes áreas da segurança, 

dentro das mais estritas normas morais e a ética profissional. 

» Promover o estudo, a investigação e a prática das mais avançadas técnicas em segurança, 

com o fim de gerar programas e projetos que favoreçam o desenvolvimento empresarial. 

 
PERFIL OCUPACIONAL 

Ao concluir os estudos, o Especialista em Administração da Segurança, estará capacitado 

para desempenhar-se como: 

» Diretor ou gerente de departamento segurança 

» Diretor de departamento de proteção 



 

 

» Gerentes de Empresas de vigilância e segurança privada 

» Assessor e/ou consultor de segurança privada 

 
PERFIL DO ASPIRANTE 

- Profissionais de qualquer disciplina interessados em participar ativamente em processos 

de segurança dentro dos setores públicos e privado. Diretores, Chefes de departamentos e 

funcionários em geral da segurança privada que desejem ampliar e atualizar seus 

conhecimentos. 

- Qualquer pessoa que tenha terminado seus estudos superiores e deseje um grau de 

especialização em matéria referente à segurança, 

- Qualquer pessoa interessada a aproximar-se do mundo da segurança 

- Administradores, gestores de empresas de segurança, gestores de segurança, gestores de 

estabelecimentos industriais e comerciais, militares da reserva, delegados, oficiais da 

polícia militar ou do corpo de bombeiros reformados e todos aqueles que se incline para 

esse tipo de atividade. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO CARGA HORÁRIA DURAÇÃO 

Gestão e liderança 30 horas 10 dias 

Sistema de segurança 20 horas 10 dias 

Segurança do trabalho 10 horas 10 dias 

Gestão do sistema de segurança 20 horas 10 dias 

Gestão de riscos – ISO 31000 ISO 

31010 

10 horas 10 dias 

Metodologias de análise de risco 20 horas 10 dias 

Plano de gestão de risco – 

preventivo e contingencial 

20 horas 10 dias 

Logística 10 horas 10 dias 

Marketing, vendas e comunicação 10 horas 10 dias 

TOTAL 150 HORAS 90 DIAS 

 

 
COORDENADOR/FACILITADOR 

 

PROF. DR. NINO MEIRELES 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

- Início: imediato após a efetivação da matrícula 

- Modalidade: Curso totalmente a distância. 

- Duração estimada: 3 meses 

- Carga Horária: 150 horas



 

 

 
 
 
- Confira agora o passo a passo para que você realize sua inscrição: 
 
1º) Acesse: http://ceasbrasil.com.br/Cursos-E--Universitária.php  
 
para realização do pagamento. 
 
2º) Faça o Download do formulário de inscrição. Caso não consiga efetuar o Download 
da ficha de inscrição, solicite por e-mail. 
 
- Preencher o formulário de inscrição e enviar para o e-mail contato@ceasbrasil.com.br 
juntamente com o comprovante de pagamento. 
 
Titulação mínima exigida: 2ºGrau completo. 
 
Documentos: 

 Cópia do RG 
 Cópia do CPF 
 Curriculum Vitae 

 
Certificado de Curso de Extensão Universitária expedido pela Faculdade Einstein –
FACEI. 
 
Informações e Inscrições: contato@ceasbrasil.com.br  
 

MATERIAL DIDÁTICO ENVIADO  EM FORMATO PDF 
 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 
Certificado (Dupla Titulação): Expedido pela Faculdade Einstein – FACEI de Curso de 
Extensão Universitária e será enviado em um prazo de 30 dias para o endereço do 
aluno e Certificado Internacional emitido pela Corporación Euro-Americana de 
Seguridad (CEAS). 

 
 

 

 
DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

O curso é totalmente a distância. O aluno estuda de acordo com a sua disponibilidade de 

horário em sua residência ou escritório.  O desenvolvimento de estudo de cada disciplina 

está dividido em períodos, sendo que para cada disciplina o período de estudo varia de 

10 a 15 dias. Ao completar o período de estudo o aluno recebe a avaliação referente a 

disciplina estudada no período e assim sucessivamente até o término do curso. 

 

 

http://ceasbrasil.com.br/Cursos-E--Universitária.php
mailto:contato@ceasbrasil.com.br
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METODOLOGIA 
 

O aluno não pode esquecer que está realizando um curso a distância. Por isso, precisa 

organizar seu método de estudo, planejando seu tempo com suas atividades diárias e 

estudos. É recomendável dedicar em média 4 horas por semana e no mínimo 1 hora por 

dia de estudo. 

DICA IMPORTANTE: Nunca fique um dia sem estudar. 

Para conseguir aprovação nas avaliações, o aluno deverá alcançar a nota mínima 7,0 (sete) 

na escala de zero a dez. Caso não obtenha a nota mínima exigida, o aluno terá uma nova 

oportunidade para realização da avaliação. 

Caso o aluno não seja aprovado na avaliação referente ao módulo estudado e desde que 

esteja com os pagamentos das mensalidades em dia, após o final do curso o aluno fará a 

realização de um novo teste do módulo que tenha sido reprovado. LEMBRE-SE! Fazer 

todos os testes e ser aprovado é condição básica para recebimento dos certificados. O 

aluno para receber os certificados deverá ter completado todos os seus pagamentos. 

 

TUTORIA 
 

Curso com tutoria permanente. Caso o aluno tenha dúvidas com relação à matéria do 

curso, deve enviar as dúvidas diretamente ao Professor Dr. Nino Meireles, Tutor e 

Coordenador do curso pelo e-mail: nrmconsult@hotmail.com,  que no máximo em 48 horas 

as dúvidas serão respondidas ou o aluno poderá agendar um encontro online pelo Skype 

com o tutor do curso para tirar dúvidas sobre a disciplina que está estudando durante o 

período programado de estudo de cada módulo. 

 

  

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Certificado (Dupla Titulação): Expedido pela Faculdade Einstein – FACEI de Curso de 

Extensão Universitária e será enviado em um prazo de 30 dias para o endereço do aluno 

e Certificado de Curso Internacional emitido pela Corporación Euro Americana de 

Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL). 
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TUTOR E COORDENADOR DO CURSO: DR. NINO MEIRELES 
 

Doctor en Ciências de la Seguridad (Espanha); Master Superior en 

Dirección Internacional de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL); 

Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad-DIDS (CEAS- 

INTERNACIONAL); Certificacion Profesional de Seguridad 

Internacional (C.P.S.I.) pela Corporación Euro-Americana de Seguridad 

(CEAS INTERNACIONAL, Espanha); Especialista em Consultoria e 

Gestão de Recursos Humanos; Especialista em Gestão Estratégica de 

Negócios.; Engenheiro Civil; Extensão em Administração da Segurança Empresarial; 

Extensão em Gestão de Riscos Corporativos.; Extensão em Alta Gerencia en Seguridad 

Internacional (Espanha).; Autor de 06 livros; Organizador de 02 livros; Autor de 09 

videoaulas (Jornal da Segurança – São Paulo); Autor de diversos artigos publicados: 

Revista Segurança e Cia, Revista Proteger, Jornal da Segurança, site Brasiliano, site 

Prevenir Perdas e Site oguedes; Coordenador e professor do MBA em Gestão Estratégica 

da Segurança Corporativa (FACEI); Diretor  de Formação  e  Extensão Universitária da CEAS-

BRASIL; Pesquisador, consultor e facilitador. 

 

VIDEO SOBRE O AUTOR 
 

https://www.youtube.com/watch?v=27flhrKlZWE#t=245 

 

LIVROS PUBLICADOS 
 

Balanced Scorecard 

Liderança do Gestor de Segurança 

Trajetória e Evolução da Segurança Empresarial 

Gestão Estratégica do Sistema de Segurança: Conceitos, Teorias, Processos e Prática 
Gestión Estratégica de Seguridad del Sistema - Conceptos, Teorías, Procesos y Prácticas 

Processos e Métodos em: Prevenção de Perdas e Segurança Empresarial 

 

DVD 
 

Como Administrar uma Empresa de Segurança 

Sistemas Eletrônicos de Segurança 

Sistemas Integrados de Segurança 

Como Ser um Gestor de Segurança de Sucesso 

Plano de Continuidade de Negócios 

Gestão Estratégica do Sistema de Segurança 

Recursos Humanos na Segurança 

Marketing em Serviços 

Consultoria Empresarial 

https://www.youtube.com/watch?v=27flhrKlZWE&amp;t=245

