CURSO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
“PREVENÇÃO DE RISCO, CONTINGÊNCIA E GESTÃO DE
CRISIS APLICADA A SEGURANÇA PRIVADA”
Modalidade EAD

Objetivo
Estar preparado para atuar na ocorrência de um evento e na manutenção dos
processos críticos da empresa, com o fim de minimizar o impacto gerado pela
concretização de um evento.

Objetivo Específico
Controlar a situação interna e externa da empresa e organizar o cenário de
uma emergência com o fim de minimizar os efeitos. Assim como também
proteger e conservar a imagem corporativa da empresa.

Público alvo
Gestores de segurança, gerenciadores de riscos, especialistas de gestão de
crises, etc. Todos que tenham alguma interação com assuntos emergenciais da
empresa e relação direta ou indireta com contingências.

Conteúdo Programático
MÓDULO
Gestão de riscos – ISO 31000
ISO 31010
Metodologias de análise de
risco
Plano de gestão de risco –
preventivo
Gestão de continuidade de
negócios
Plano de emergência
Gerenciamento de crise
TOTAL

CARGA HORÁRIA
20 horas

DURAÇÃO
15 dias

20 horas

15 dias

10 horas

10 dias

10 horas

10 dias

20 horas
20 horas
100 HORAS

15 dias
15 dias
80 DIAS

COORDENAÇÃO/TUTORIA
Professor Dr. Nino Meireles
INFORMAÇÕES GERAIS


Duração estimada: 3 meses



Modalidade: À 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 a disposição um docente
para qualquer tipo de consulta que queira realizar.



Início: imediato após a efetivação da matrícula



Investimento: R$ 1.490,00

Inscrição
Confira agora o passo a passo para que você realize sua inscrição:
1º) Clique em http://ceasbrasil.com.br/Cursos-de-Extensão-Universitária-EAD.php para
acessar a página.
2º) Faça o Download do formulário de inscrição
3º) Para efetuar o pagamento, basta clicar no botão de compra do curso. Preencher o
formulário de inscrição e enviar para o e-mail contato@ceasbrasil.com.br, juntamente
com o comprovante de pagamento.
Para pagamento pelo boleto bancário solicite o (s) boleto (s) por E-mail. Parcelamento
em até 6 vezes sem juros através cartão de crédito, processado pelo PayPal.

Pagamento via depósito e transferência bancária:
Banco Santander – Agência 0307 – Conta Corrente: 13001985-9 em nome de
CEAS-CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME – CNPJ: 04.413.313/0001-22

Pré-requisito: mínimo 2º Grau completo
INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES: CONTATO@CEASBRASIL.COM.BR
MATERIAL DIDÁTICO EM FORMATO PDF
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.
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 48horas as dúvidas serão respondidas ou
interagindo com o professor-tutor do curso através Skype para plantão de dúvidas uma
vez por semana das 19:30 às 20:30. Basta marcar um horário por e-mail diretamente
com o professor-tutor.
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).

