Certificação Internacional para Consultores
de Segurança
Curso “CONSULTOR INTERNACIONAL em Segurança
Integral, Gestão de Riscos e Prevenção de Perdas”- CISI Dupla
Titulação
CEAS e FACULDADE EINSTEIN-FACEI

O Curso “CONSULTOR INTERNACIONAL em Segurança Integral, Gestão de Riscos e
Prevenção de Perdas,, constitui-se, na atualidade, no Único, mais Completo e Técnico
Programa de Especialização para Consultores de Segurança do Brasil. É um programa
completamente a distância onde o aluno terá a oportunidade de adquirir conhecimentos
técnicos mais comuns de consultoria em segurança, na comodidade de seu lar ou trabalho, com
Doutrina de Segurança Autenticamente CEAS. Aprenda como oferecer seus serviços de
consultoria para as organizações com a mais elevada capacidade técnica, oferecendo soluções
de máximo alcance.
INFORMAÇÕES GERAIS
Modalidade: À distância
Material didático: Durante o desenvolvimento do curso, o aluno receberá 5 manuais de estudo,
sendo um manual a cada período de 12 dias de estudo.
Inscrições: Abertas o ano todo
Duração: 2 meses
Carga Horária: 140 horas
Investimento: R$ 1.250,00
Forma de pagamento: Depósito ou transferência bancária / cartão de crédito pelo site PayPal
em até 06 vezes sem juros ou em 2 parcelas de R$ 625,00 pelo boleto bancário.

Incluso: Certificado emitido pela Organização Euro Americana de Seguridad -CEAS. Certificado
de Curso de Extensão livre emitido pela Faculdade Einstein – FACEI. Material didático e Boton.
Os interessados em fazer o pagamento através cartão de crédito pelo site PayPal deve acessar o
link http://www.ceasbrasil.com.br/Certificações.php
A QUEM ESTÁ DIRIGIDO
O Curso está dirigido a Consultores - Assessores de Segurança, Riscos e Prevenção de
Perdas, assim como a profissionais da área responsáveis pela direção e administração de
organizações de segurança e sistemas de segurança e demais interessados na profissão.
Dos requisitos mínimos exigidos para a inscrição:
- Graduação completa ou estar cursando o nível superior e enviar juntamente com a ficha de
inscrição o comprovante de pagamento e o seu Curriculum Vitae para análise.
CONTEUDO DO PROGRAMA
A Consultoria de Segurança; O Consultor de Segurança; A Ética na Consultoria de Segurança;
Técnicas e Ferramentas de Gestão de Segurança; A Consultoria de Segurança e a Empresa;
Gestão de Riscos; Gestão de Prevenção e Controle de Perdas; Check List (Coletas de Dados);
Resenha do processo para as fases que compreende as atividades de uma consultoria: Projeto
de Segurança; Gestão do Planejamento do Sistema Preventivo de Segurança; Planejamento
Contingencial.
TUTORIA PEDAGÓGICA
Curso com a Tutoria do Professor/Facilitador Dr. Nino Meireles, Diretor de Formação e
Extensão Universitária CEAS-BRASIL, para efetivar uma interação pedagógica com o aluno. O
aluno durante o período de estudo poderá enviar a sua dúvida para o tutor através do e-mail do
mesmo. A resposta será realizada em até 48 horas. Esse prazo inclui dúvidas enviadas aos
finais de semana, neste caso, o prazo será contado a partir de segunda‐feira.
Material de estudo e Avaliação
1.

Material de Estudo
Após a formalização da matrícula com o envio pelo e-mail da ficha de inscrição e o
comprovante de pagamento, o aluno receberá por e-mail o primeiro manual de estudos
em formato PDF.
2. Avaliação
Para cada manual de estudos o aluno deverá realizar uma avaliação e assim
sucessivamente.
Metodologia de estudo

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.

Desenvolvimento
Uma vez recebido o primeiro manual de estudo, o aluno deverá estudar e completar em um
período de 12 dias após o início do curso a primeira unidade temática. Ao término do período
de estudo de cada unidade temática, o aluno deverá completar o questionário de avaliação que
deverá ser enviado para o aluno ao final de cada período de estudo, sendo que o mesmo terá
48 horas para enviar as respostas por E-mail. Caso o aluno não consiga aprovação em qualquer
das avaliações, poderá requerê-la novamente. Será considerado aprovado o aluno que obtiver
nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada avaliação.

IMPORTANTE:
O aluno só receberá o certificado/diploma após a quitação de todas as mensalidades.



O aluno disporá de 48 horas para a realização do QUESTIONÁRIO DE
AVALIAÇÃO, a contar da data do envio do mesma, que será enviado via
correio eletrônico.

Inscrições e informações: contato@ceasbrasil.com.br

