
 

 

 

Curso 

Master Superior eN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 

MODALIDADE À DISTÂNCIA 

    Após o fatídico 11 de setembro de 2001, para atender à crescente 

necessidade de alto conhecimento sobre segurança e proteção e as dificuldades 

que o mundo atravessa em termos de ordem pública, eles geraram uma 

necessidade e uma indústria pujante em busca de capacitação sobre as 

melhores estratégias de segurança, segurança pessoal, perfis de risco e a 

tecnologia disponível para manter os riscos afastados.      

     Cada vez mais executivos e famílias com recursos econômicos médios e altos 

são atacados pelo fenômeno. Por esta razão, a Corporação Euro-Americana de 

Segurança (CEAS-INTERNATIONAL), em colaboração com várias 

Universidades, Centros de Formação e entidades internacionais de segurança, 

organiza o MASTER SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD. 

      O objetivo fundamental é formar profissionais, com a mais alta qualificação, 

para exercer as funções de Diretores de Segurança a serem desenvolvidos em 

qualquer parte do mundo. O curso destina-se a profissionais de Segurança ou 

estudantes universitários com grau suficiente de MESTRADO na área de 

segurança, que pretendam adquirir a formação integral que lhes permita exercer 

as funções de Diretores de Segurança tanto em Empresas Privadas como nas 

instituições públicas. 



 

 

MASTER COM OPÇÃO AO “DOCTORADO INTERNACIONAL EN 

CIENCIAS DE LA SEGURIDAD” 

cursando o curso Master ministrado pela CEAS-INTERNACIONAL e cumprir 

com os requisitos acadêmicos estabelecidos pela instituição lhe permite obter 

um diploma do Doutorado. 

Quais requisitos? Após concluir o curso Master, o aluno terá que fazer uma TESE 

referente ao estudo do curso e efetuar o pagamento de uma taxa. 

Tese 

A tese é um trabalho acadêmico próprio do doutorado. Ela é específica por trazer 

uma contribuição inédita por parte do aluno. Em resumo, o doutorando deve 

defender uma ideia ou um método que seja uma descoberta, algo que se 

concluiu após realizar um grande trabalho de pesquisa. 

A tese é ainda mais complexa do que a dissertação, além de ser muito 

aprofundada, trazendo aspectos e conclusões que contribuam de forma original 

para a especialidade em questão. 

Esse trabalho é necessário para que o estudante possa, se aprovado, receber o 

título de doutor. 

A tese é um trabalho acadêmico que importa em contribuição inédita para o 

conhecimento e visa a obtenção do grau acadêmico de doutor. O doutorando 

deve defender uma ideia, um método, uma descoberta, uma conclusão obtida a 

partir de uma exaustiva pesquisa e trabalhos científicos. 

Observação importante:  

A TESE DOUTORAL consistirá em um trabalho original de investigação 

elaborado pelo Doutorando e o tema do Trabalho deve configurar nos módulos 

estudados. A TESE poderá ser apresentada no idioma Espanhol ou Português. 

O modelo e formatação da TESE de doutorado devem ser baseados em normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR-

14724, que descreve o procedimento de elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

O curso é realizado na modalidade à distância. É composto por doze módulos e 

cada módulo possui uma avaliação com 25 questões de múltipla escolha, cada uma 

com três respostas. 

O Curso dura aproximadamente 12 meses. Todos os módulos e as avaliações 
são enviados por e-mail. Sendo o estudo de cada módulo realizado em cerca de 
um mês.  

O número de horas que consta o curso, será de 1200 horas, correspondendo a 
120 créditos acadêmicos. 



 

 

O Programa do curso Master Superior en Ciencias de la Seguridad é oferecido 
com 12 módulos acadêmicos. Sendo dividido em duas partes. A primeira parte 
é composta de 4 módulos e a segunda parte de 8 módulos. 

Para cada módulo estudado o aluno realiza um exame tipo teste com questões 
de múltipla escolha. A primeira parte do curso corresponde ao curso Diplomado 
Internacional en Dirección de Seguridad–DIDS (Director de Seguridad) e a 
segunda parte corresponde ao curso Master Superior en Ciencias de la 
Seguridad. 

Modalidade: À Distância 

Os materiais didáticos são enviados por e-mail em formato PDF.  

A inscrição pode ser feita a qualquer momento graças à flexibilidade 
proporcionada pela modalidade a distância. A data de início do master será no 
momento em que sua inscrição se tornar efetiva. 

Critério de aprovação 

O critério para que o aluno seja aprovado nos exames de cada disciplina é obter 
70% de acerto em cada exame. 

Ao realizar o exame e o aluno não conseguir atingir a média para ser aprovado, 
que é de 70%, poderá fazer novamente o exame. 

Conteúdo programático do curso 

- Módulo I – Conceptos de Seguridad 
- Módulo II – El Proyecto de Seguridad 
- Módulo III – Organización de la Seguridad 
- Módulo IV – Normas y Procedimientos 
- Módulo V – Seguridad de la Información 
- Módulo VI – Protección Contra el Fuego 
- Módulo VII – Planificación de las emergencias 
- Módulo VIII – La Seguridad Informatica 
- Módulo IX – Legislación de la Seguridad Corporativa 
- Módulo X – Complementos de Seguridad 
- Módulo XI – Inteligencia Empresarial 
- Módulo XII – Gerencia Empresarial 
 

Documentos para Matricula 

Você terá que nos enviar cópias digitalizadas dos seguintes documentos: 

– Documento oficial de identificação com foto (exemplo: RG, passaporte ou 
CNH) e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

– Frente e verso do diploma de graduação.  

– Comprovante de residência 



 

 

– Resumo do currículo vitae (formato PDF ou Word). Curriculum Vitae que dê 
uma visão geral de sua experiência profissional. 

 

Matrícula 

Para se inscrever no master, você deve nos enviar um e-mail para 
contato@ceasbrasil.com.br  solicitando a ficha de inscrição e a envie 
devidamente preenchida, juntamente com cópias digitalizada e legíveis dos 
documentos em formato PDF ou JPG e o Currículo Vitae. 

O processo seletivo consta de análise de Currículo e avaliação da 
documentação enviada. 

Revalidação no Brasil de Diploma Estrangeiro 

Os programas de estudos e os diplomas da CEAS estão voltados para o 
profissional que deseje adquirir e atualizar seus conhecimentos no 
segmento da Segurança Privada e Pública. São profissionais que querem 
fazer e estão interessados em uma experiência educativa e desafiadora, 
com recompensa de ver seus conhecimentos reconhecidos pela 
comunidade empresarial e educativa. Os cursos e diplomas outorgados 
pela Corporación Euro Americana de Seguridad – CEAS INTERNACIONAL 
não podem ser convalidados ou revalidados no Brasil por organismos e 
instituições oficiais, por CEAS não ser uma instituição de ensino 
tradicional. 

Entretanto os diplomas e os Certificados Oficial de Notas emitidos pela 
CEAS, podem ser legalizados internacionalmente com a Apostila de Haia. 
EDUCAÇÃO NÃO REGRADA. – Os programas da CEAS em Educação Não 
Regrada, não estão sob as por normas legais que estabelecem os 
Ministérios de Educação, o que a faz muito mais flexível, lhe 
proporcionando a possibilidade de apresentar uma ampla variedade de 
modalidades e de adaptar-se a um número maior de demandas sociais. Um 
diplomado, máster ou doutorado cujos conteúdos programáticos não vão 
estipulados pela lei de educação, seria educação não regrada. TÍTULOS 
NÃO OFICIAIS. - São os títulos emitidos por entidades acadêmicas e 
universitárias sob a Educação Não Regrada, o que se denominam 
“TÍTULOS PRÓPRIOS”, que são estudos que a sociedade reclama e que 
estão EXCLUÍDOS do Catálogo de Títulos Universitários Oficiais, embora 
dependam da universidade que os emitem e sua organização acadêmica é 
similar a das titulações oficiais, o diploma que se obtém “NÃO É 
PORTANTO OFICIAL”, sendo portanto, estes idênticos e com a mesma 
validez que os emitidos em outros centros privados e geralmente não 
universitários, como é o caso da CEAS. Apesar de que a titulação obtida 
não tem caráter oficial, têm total validez a efeitos laborais e profissionais. 
Os títulos outorgados pela CEAS INTERNACIONAL poderão ter o seu 
registro cartorial na Espanha e apostilado com a apostila da convenção de 
Haia. Ao final do curso e sua aprovação final, CEAS INTERNACIONAL 
confere ao concluinte: - Diploma de MASTER SUPERIOR EN CIENCIAS DE 
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LA SEGURIDAD – Certificación Académica Oficial (certificado Oficial de 
Notas). 

CONVALIDAÇÃO 

Não obstante estas observações, tanto o diploma dos cursos Diplomado, 
Master e Doctorado, pode ser realizado a CONVALIDAÇÃO de seus estudos 
e diploma em instituições de ensino (Universidades tradicionais e não 
tradicionais de alguns países) que CEAS possui convênio. 

" SAPIENTA EST IUS PUBLICUM" 

"O saber é um direito de todos ......" 

 

"SABEMOS LO QUE SOMOS, PERO NO LO QUE PODEMOS LLEGAR A 

SER" 

WILLIAM SHAKESPEARE  

 

     


