CEAS, UNICEAS e o MOVIMENTO NACIONAL PELA SEGURANÇA NAS
CIDADES

Apresentam:
CURSO “PLANEJAMENTO DE PROTEÇÃO DE PERSONALIDADES
E ESCOLTAS VIP”
Treinamento teórico A DISTÂNCIA voltado para profissionais de proteção
Pessoal de Personalidades e Escoltas VIP
A ameaça de atos de terrorismo, sequestros, assaltos e outros crimes
violentos contra a vida de Dignitários, Executivos Corporativos e outros
indivíduos de perfil alto como artistas, músicos e celebridades é real e torna
qualquer pessoa de destaque um alvo em potencial. Devido a isto o mercado
exige profissionais competentes e altamente treinados para conter estas
ameaças.
Você esta preparado para o pior cenário? Um atentado contra a vida do seu
VIP?
Este curso é o curso completo de Proteção de VIP's desenvolvido para o
profissional operando em áreas de alto risco ou trabalhando para um
dignitário de nível de ameaça alta

Inscrições abertas!
Início dia 29 de SETEMBRO de 2017
Programa Teórico a Distância
Apresentação:

Você sabe quais os cinco passos que nunca podem ser esquecidos em um Planejamento de
Proteção de Autoridades e Escolta VIP?
Estudo realizado pelo professor Julio Jacobo Waiselfisz, da Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais, aponta que cerca de 170 mil pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos
mundiais, entre 2004 e 2007. No Brasil, mais de 200 mil pessoas perderam a vida somente
entre 2008 e 2011. A conclusão é que estamos em guerra, mesmo que não declarada.
Explicar estes números não é fácil, pois são tantos fatores que estão em jogo que
precisaríamos de uma matriz para podermos enxergar parte do quadro. No entanto, sabemos
que alguns fatores são observáveis a olhos nus, tais como a falha na educação, a má
distribuição de renda, o crescimento do desemprego, a falência do sistema prisional, a
ineficiência das políticas públicas etc.
Cadeias superlotadas são verdadeiras escolas do crime, de sorte não ser possível a separação
dos diversos perfis criminosos, bem como o monitoramento de suas atividades dentro e fora
das grades. Os crimes ficam cada vez mais ousados e com grande criatividade, causando
surpresa ao cidadão de bem. Há grande variedade de recursos à disposição dos bandidos, tais
como diversos tipos de armamento, equipamentos de comunicação e o conhecimento sobre
técnicas avançadas de toda sorte de atividades ilegais. Por estes motivos a especialização em
Proteção de Personalidades e Escolta VIP é uma das mais procuradas nos dias atuais.
A CEAS-BRASIL, sempre preocupada com a busca da excelência, detectou que existiam
muitos cursos e treinamentos na área de Proteção de Personalidades e Escolta VIP, mas que
há carência em profissionais capacitados no planejamento deste tipo de operação.
De que adianta uma missão bem feita se foi mal planejada? Com certeza a probabilidade de
dar certo é muito reduzida.
O curso de PLANEJAMENTO DE PROTEÇÃO DE PERSONALIDADES E ESCOLTA VIP vem
ao encontro desta necessidade, ou seja, especializar um profissional em planejamento desta
atividade, a nível estratégico e não somente tático.
Neste curso, totalmente a distância, você vai se surpreender, pois trata-se de um estudo passo
a passo de como iniciar e concluir um planejamento de proteção de autoridades e escolta VIP.
Além disso, você aprenderá como selecionar a sua equipe para trabalhar e fazer toda a
coordenação da operação em tempo real.
Então, você quer se tornar um profissional de nível estratégico? E também garantir um
planejamento eficaz? Na qual não apenas o seu planejamento estará impecável, mas a
coordenação e o entusiasmo de sua equipe?

Este é o MÉTODO DEFINITIVO. O método que veio para acabar com suas dúvidas e te
mostrar um caminho seguro. Um modelo conceitual de fácil aprendizagem.
Objetivo:
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 a qualquer momento.
Se você é um Diretor de Segurança, Gerente, Coordenador ou o responsável por uma equipe de proteção
executiva ou, ainda, um Agente de Proteção (Escolta) ou profissional com interesse nos serviços de
Proteção Executiva, este programa tem o propósito de fornecer instrumentais eficazes para o
planejamento de uma missão de Proteção de Personalidades e Escolta VIP, abordando as últimas
técnicas internacionais de Proteção Executiva (V.I.P.)
Este treinamento teórico é voltado para profissionais que já possuem conhecimento e experiência na
Proteção Pessoal de Personalidades e Escoltas VIP e queiram aperfeiçoar seus conhecimentos sobre as
técnicas e táticas de Proteção Pessoal.
Informações Gerais:

Carga Horária: 50 horas
Pacote educativo em formato físico: O curso incluirá o livro “Segurança Pessoal de
Personalidades” do Professor Jorge Heleno de Araújo e dupla certificação. Estes materiais
serão enviados pelo correio após o término do curso.
Certificados: O aluno aprovado recebe dois certificados de conclusão, emitido pelas instituições
organizadoras do curso.
Coordenação: Renato Santos Figueiredo
Professores: Jorge Heleno e Daltro Feil
Investimento: R$ 750,00
*PROMOÇÃO DE R$ 750,00 POR R$ 450,00 (nesse caso
especifico não haverá nenhuma política de descontos).
Parcelamento somente através cartão de crédito pelo site PayU/BCASH em até 12X.
INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS E DA INSCRIÇÃO
Forma de pagamento: À vista através depósito ou transferência bancária, boleto bancário e
com cartão de crédito em até 12 vezes. Por esse sistema os pagamentos de inscrição podem
ser realizados acessando o link de nossa loja virtual: http://ceasbrasil.com.br/COMPRARCURSOS--PayU-BCASH.php código 1107.
Solicite sua ficha de inscrição pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br. Envie esta ficha
juntamente com o seu comprovante de pagamento para o e-mail informado anteriormente.
POLÍTICA DE DESCONTOS
• Na inscrição de 3 participantes ou mais da mesma organização será efetuado um desconto
de 10% em cada uma das inscrições.
• Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o comprovante
de depósito.

O pagamento do valor total do curso também pode ser parcelado em até 3 (três) vezes sem
juros através de boleto bancário. A data do vencimento do primeiro boleto (matrícula) será para
2 (dois) dias úteis após a data da emissão do mesmo.

IMPORTANTE:
***Em caso de desistência do curso, CEAS-BRASIL reserva o direito de retornar o valor de
pagamento à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) do montante pago pelo aluno.
*** Pagamentos parcelados, não serão reembolsados.
*** Após 7 dias do início do curso, havendo desistência por parte do aluno, CEAS-BRASIL Não
devolve o valor pago.
CEAS-BRASIL reserva-se o direito de não ministrar o curso caso não haja o número
mínimo de alunos necessários à sua viabilidade.

Desenvolvimento do Curso:
O curso se desenvolverá ao longo de cinco semanas, sendo dividido em quatro módulos. Será,
portanto, disponibilizado um módulo por semana. A quinta semana será destinada a confecção
orientada de um trabalho de conclusão.
O treinamento será oferecido via Ambiente Virtual de Aprendizagem, 24 horas por dia, 7 dias
por semana, onde estarão disponíveis arquivos para download, bem como vídeo-aulas
explicativas. Além disso, o curso contará um com tutoria, de sorte a estabelecer o elo entre
professor e aluno.
Para solicitação da ficha de inscrição dirigir-se a: contato@ceasbrasil.com.br
CERTIFICADO INTERNACIONAL EN PROTECCION PERSONAL (C.I.P.P.)
O aluno que participar do curso PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROTEÇÃO DE
PERSONALIDADES E ESCOLTA VIP, e desejar prestar o exame para obtenção da
certificação CIPP, contribui para o fechamento da nota final do exame com 50% na nota final. A
participação no exame para obtenção da C.I.P.P. após a conclusão deste curso não é
obrigatória. O sócio CEAS receberá um desconto especial de 20% na inscrição.

...”Saber para Poder Proteger”...
“A dupla titulação é sem dúvida, um grande diferencial
no currículo do profissional de segurança”

Os cursos CEAS/UNICEAS são pãrã livre cãpãcitãção e, por
isso não necessitãm nem tem ã chãncelã do MEC

INSTRUTORES
Jorge Heleno de Araújo, CPSI,CIPP
Militar da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Professor, Pedagogo, Auditor e
Agente de Segurança, com diversos cursos de extensão. Autor do livro Proteção
Pessoal de Personalidades.

Daltro Feil, CPSI,CIPP
Professional Coach Certification (PCC), reconhecido pela International Association of Coaching
Institutes (IAC), órgão internacional que regulamenta o uso e a prática de coaching nos Estados
Unidos; Membro da Sociedade Latino Americana de Coaching; Analista de Perfil
Comportamental PDA (Personal Development Analysis) e DISC; Consultor de Pessoas da
Semiose - Consultoria de Pessoas; e Diretor Executivo da Andragogia Online. É Bacharel em
Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Tenente-Coronel do Exército
Brasileiro); Mestre em Operações Militares, com ênfase em Gestão de Alto Risco; Psicanalista;
Pós-graduado em Filosofia Clínica e Psicopedagogia. Daltro Feil é, ainda, especialista em Krav
Maga e Diretor Técnico da Federação Gaúcha de Krav Maga (Defesa Pessoal Israelense) e do
FRT Training Center. Diretor de Ensino a Distância e Diretor da Universidade livre CEAS-BRASIL
(UNI-CEASBRASIL).

Depoimentos de ex-alunos
A seguir estão alguns trechos de depoimentos de ex-alunos do curso.

1) “A dinâmica do curso é super envolvente. Por tratar-se de ensino EAD, a disponibilização dos
módulos de estudo e as tarefas enquadram-se numa perspectiva de encaixe, ou seja, do
momento de dedicação ao estudo, dentro das atividades rotineiras que todos nós temos.
Entrei satisfeito e saí satisfeito com o aprendizado recebido através dos materiais de apoio e
das dinâmicas das atividades”.
Parabéns a CEAS e a UNICEAS pela produção de excelentes cursos na área de Segurança.
Elinaldo Pinho Venancio – João Pessoa – PB
2) “Gostaria primeiramente de parabenizar toda a equipe da CEAS e da UNICEAS e o professor
Daltro Feil, pelo super empenho, nas resoluções das dúvidas, pela riqueza de conhecimento
repassado para os alunos, uma capacitação de alto nível, professor atencioso, paciente, pronto
para sanar todas e quaisquer dúvidas e problemas obtidos durante o período do curso, só
tenho a agradecer e esperar um novo curso a altura e do mesmo nível para que continue
havendo essa disseminação do conhecimento que é tão valoroso para os profissionais de
segurança. Super satisfeito com os conteúdos apresentados, e ansioso pelo próximo”.
Welto Nathan Mendes Pereira- Salvador – BA
3) “Para mim, como trabalhei com essa atividade durante 5 anos de minha vida, no ato só
fazia parte das equipes como executante, não tinha muito tempo para pensar no
planejamento, mesmo que em algumas missões tinha que desenvolver uma operação, só saía
por conta da experiência e dava certo, em sua grande maioria. Porém algumas outras poderia
ser mais sucedido. O que faltava para meu currículo era a ideia de planejamento de excelência.
Digo porque quem trabalha nesse nível, de segurança de personalidade/autoridade, necessita

de um ótica pormenorizada. O que senti durante o curso foi a retirada de minhas dúvidas,
quando estava em atividade na Presidência da Republica, de saber como se planejava as
missões com tantos detalhes para serem designados para as equipes. Aqui eu consegui
entender os bastidores dessa "megaoperação" e porque tínhamos tantos briefings e sempre
reclamamos de tantos detalhes, hoje entendemos as razões desses. Muito orgulho de fazer
parte dessa categoria de agentes de segurança que tem a vida do VIP como se sua própria
vida, porque não dizer que me sinto muito satisfeito em trabalhar nesse campo. Saber que a
pessoa a quem faço a segurança tem a convicção que sairá e chegará salvo ao seu destino e
ganhar mais a confiança desta quando se trabalha durante um tempo, sem se preocupar com
os resultados da missão e sim do sentimento do dever cumprido em cada missão. Sobre os
instrutores, quando fazemos cursos a distância, temos uma tendência a achar que o calor dos
bancos escolares está bem longe. Conversa, a modalidade a distância quando se tem
profissional com alto gabarito, capacitação técnica perpassa qualquer aproximação de sala de
aula. No caso dos instrutores foram realmente excelentes na demonstração didática para
expor um tema tão abrangente. Com um detalhe a mais, que nós alunos não nos conhecemos
porém o instrutor sabe da capacidade de cada um”.
Joeleno Cardoso Nunes - Rio de Janeiro-RJ

