
 
 

 

 

“Saber para poder proteger...” 
 

CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO DE PERSONALIDADES E 

ESCOLTA VIP 

 

Modalidade a distância 

 

Com direito ao recebimento do CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 

PERSONAL - CIPP 
 

Apresentação:  
 

A proteção Executiva é uma profissão arriscada para o Agente de Proteção e toda a equipe 

operativa. Os grandes executivos de empresas, celebridades, líderes governamentais, e outras 

personalidades são frequentemente expostos a riscos em situações que exigem um alto grau 

de proteção pessoal. Especialistas de hoje em dia que fazem a gestão de operações de proteção 

executiva devem estar preparados para lidar com qualquer situação em qualquer momento. 

Se você é um Diretor de Segurança, Gerente, Coordenador ou o responsável pelas equipes de 

proteção executiva, este programa irá proporcionar um modelo de trabalho para o 

estabelecimento ou melhoramento do programa da empresa de proteção executiva. Também 

poderá aperfeiçoar suas habilidades na facilitação de viagens diárias de seu CEO. . . chegar do 

ponto A ao B com segurança e da maneira mais desembaraçada. 

 

Objetivo  

 
O objetivo do curso é proporcionar ao cursista as ferramentas avançadas para a preparação e 
execução de uma escolta de proteção executiva, assim como a reação em situações de 
emergências. Permitirá ao profissional adquirir conhecimentos técnicos e modernos da 
especialidade de proteção pessoal, para planejar e conduzir operações de proteção pessoal, 
garantindo a integridade da pessoa protegida. Neste curso o aluno conhecerá as técnicas e 
táticas mais avançadas e atualizadas que empregam as equipes de proteção operativa 
executiva, no mercado mundial. 

 

Público Alvo  

 
O curso está dirigido a profissionais de segurança, responsáveis pela Gerência ou Supervisão e 

Administração de Serviços e Esquemas de Proteção Executiva, assim como a membros da força 

pública responsáveis pelo comando e controle de dispositivos de segurança de dignitários e 

altos funcionários das esferas governamentais. Chefes e Gerentes de Segurança Corporativa - 

Funcionários, Gerentes, Gerentes Gerais y Diretivos Corporativos de Empresas de Segurança, 

Segurança Eletrônica e Transporte de Valores - Gestores de Instituições da Segurança Privada 

- Profissionais, Especialistas e Consultores em Gestão de Segurança. 

 Informações Gerais  

 
Duração do curso: 30 dias 

Carga Horária: 90 horas 

Investimento: R$ 1.780,00 

Modalidade: A Distância, não online. 



 

 

 Conteúdo Programático  

 
PRIMEIRA PARTE – OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO VIP 

-MÓDULO I. - Introdução às Operações de Proteção 

-MÓDULO II. - O Agente de Segurança 

-MÓDULO III. - As Equipes de Proteção 

- MÓDULO IV. - Teorias de Proteção VIP 

 SEGUNDA PARTE - ESTRATEGIAS DE PROTEÇÃO VIP 

- MÓDULO V. - Planejamento de Operações de Proteção 

- MÓDULO VI. - Inteligência e Contra inteligência Protetiva 

- MÓDULO VII. - Carta de Operações de Proteção 

TERCEIRA PARTE - TÁTICAS DE PROTEÇÃO VIP 

- MÓDULO VIII. - Táticas de Proteção Estática 

- MÓDULO IX. - Táticas de Proteção Dinâmica a Pé 

- MÓDULO X. - Táticas de Proteção Dinâmica em Veículos 

- Anexo 1 

- Anexo 2 
 

 Formas de Pagamento  
 

Pagamento via depósito bancário, transferência bancária, cartão de crédito em até 6X 

sem juros e por boleto bancário em até 3X sem juros. 

Acesse o link: http://ceasbrasil.com.br/Cursos-com-Certificações.php  

Para pagamento à vista: 

Agência para depósito ou transferência bancária: 

Banco Santander – Agência 0307 – Conta Corrente: 13001985-9 em nome de CEAS-

CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME – CNPJ: 04.413.313/0001-22 

Material Didático  

 
O material didático do curso está estruturado na forma de módulos, possibilitando dessa forma, 

um aprendizado sequencial e organizado. O aluno receberá o material de estudo em três partes. 

Todo o material de estudo está em formato PDF. 

 Metodologia - Educação a Distância  

 
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 máximo 1 hora por dia de estudo. O 

tempo mínimo apropriado para completar os estudos é de 1 mês e no máximo 2 meses. Nesse 

período o aluno determina seu ritmo de estudo. 

 
O curso é dividido em três partes. O período de estudo de cada parte é de 10 dias. Ao completar 

os 10 dias de estudo o aluno recebe a avaliação referente ao material de estudo do período e o 

material de estudo seguinte e assim sucessivamente até o término do curso. Também estamos 

enviando o plano de estudo para que o aluno possa acompanhar o cronograma do curso. 
 

 Inscrição  

 
- Preencha a ficha de inscrição e a envie pelo e-mail juntamente com o comprovante de 

pagamento e o Curriculum vitae. É extremamente necessário que o aspirante tenha algumas 

experiência na área de proteção executiva (V.I.P.). 

 Avaliação   

 
O aluno terá no máximo 72 horas após o recebimento da mesma para enviar a folha de 
respostas referente à parte estudada. A avaliação constará de um teste com questões de 
múltipla escolha. Para ser aprovado, o aluno precisará ter Média igual ou superior a 7,0 (sete). 

http://ceasbrasil.com.br/Cursos-com-Certificações.php


 
 

 Titulação  

 
Ao final do curso e aprovado será concedido o certificado de conclusão do 

curso pela Corporación Euro-Americana de Seguridad - CEAS-

INTERNACIONAL, sendo também outorgado ao aluno concluinte o 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN PERSONAL-CIPP, sem a 

necessidade de prestar o exame para obtenção da certificação.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiver alguma dúvida ou deseja alguma informação adicional sobre o curso, entre em 

contato pelo e-mail: contato@ceasbrasil.com.br  

mailto:contato@ceasbrasil.com.br

