
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Extensão Universitária 

Dupla Titulação 

FACULDADE FACEI / CEAS-INTERNACIONAL 

Modalidade EAD 

 

Aperfeiçoar e atualizar profissionais para os segmentos inteligência, 

contrainteligência e gestão do conhecimento nas organizações. 

Capacitar os gestores para estudar as condições de segurança das 

organizações, com vistas especialmente à gestão de riscos. 

Capacitar os gestores para analisar informações e proteger as informações. 

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

gestores de estabelecimentos industriais e comerciais, militares da reserva, 

delegados, oficiais da polícia militar e todos aqueles que se inclinem para esse 

tipo de atividade. 

 



MÓDULO CARGA 

HORÁRIA 

DURAÇÃO 

Cenário prospectivo e governança 

corporativa

     10   horas 10 dias

Gestão do conhecimento      10   horas 10 dias

Sistemas de Informações Gerenciais      10   horas 10 dias

Espionagem e contraespionagem      10   horas 10 dias

Avaliação competitiva dos concorrentes e 

avaliação estratégica 

     10   horas 10 dias

Gestão de Riscos – ISO 31000 / ISO 31010      10   horas 10 dias

Inteligência Empresarial      20   horas    10 dias

Investigação Corporativa      10   horas 10 dias

TOTAL   90 HORAS 80 DIAS

Inscrições abertas durante o ano todo 

Duração estimada: 3 meses 

Carga Horária: 90 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. 

 Cópia do RG 

 Cópia do CPF 

 Curriculum Vitae 

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


Certificado de Curso de Extensão Universitária expedido pela Faculdade 

Einstein –FACEI. 

Informações e Inscrições: contato@ceasbrasil.com.br  

Material didático: Material de estudo em formato PDF 

Modalidade: 

A distância, não online, pois não se utiliza uma plataforma de aprendizagem. 

Através dos materiais que são enviados ao aluno, o mesmo aprende de forma 

Autodidática e tem à disposição um docente para qualquer tipo de consulta que 

queira realizar. 

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. 

Cada curso terá a sua própria metodologia de estudo de acordo com a duração 

do curso. 

Para conseguir aprovação nas avaliações da CEAS, o aluno deverá alcançar a 

nota mínima 7,0 (sete) na escala de zero a dez. O curso está dividido em 

módulos com carga horária que varia de 10 a 20 horas e com uma duração de 

10 a 15 dias de estudos. 

LEMBRE-SE! Fazer todos os testes e ser aprovado é condição básica para 

recebimento do certificado. O aluno para receber o certificado deverá ter 

completado todos os seus pagamentos e tenha sido aprovado em todos os 

testes. 

 

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. 

 

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). 
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