Curso Preparatório para o exame da Certificação de
“Especialista em Gestão de Riscos Cibernéticos”
CEGRC
Descrição e Objetivo do curso:
A Certificação de “Especialista em Gestão de Riscos Cibernéticos” CEGRC, surge como um
projeto de colaboração entre CEAS-INTERNACIONAL (Espanha) e a Brasiliano INTERISK (Brasil),
para assegurar a solvência e sustentabilidade dentro das organizações.
O propósito de obter uma certificação em Gestão de Riscos Cibernéticos é aprender a esperar e
preparar-se para os riscos aos que estão expostos uma organização em suas operações.
A obtenção da certificação implica aprender a identificar e administrar possíveis cenários futuros
e prevenir qualquer problema que possa surgir na organização que você está trabalhando como
gestor.
O Risco Cibernético se estende a Escala Global: Que ocorre em todo mundo, ou seja, que se
estende a todos os países do mundo.
“Segurança Cibernética, prioridade em Gestão de Riscos”.

Conteúdo Programático:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Contexto da 4a Revolução Industrial – digitalização do mercado e a cibernética
Regulação e Melhores Práticas de CyberSecurity Risks
Estratégia de Ataques Cibernéticos – perfil de hackers e modus operandi
Segurança Operacional: Criptologia/Criptografia, Segurança de Redes e Sistemas,
Testes de penetração e Análise Forense, Security Intelligence e Analytics, Cyber Threat
Intelligence, Security Center Operations – SOC
Gestão de Riscos Cibernéticos
Proteção de dados e Privacidade
Plano de Gestão de Continuidade de Negócios, Gestão de Incidentes Crise, Plano de
Recuperação, direcionado para área cibernética.
Simulado de Prova

Dirigido a: Esta certificação é dirigida aos gestores de riscos corporativos, aos gestores da
área da segurança cibernética, da área da segurança da tecnologia da informação, da segurança
corporativa, aos advogados, aos quadros técnicos e especializados da área pública, aos oficiais
das Forças Armadas, das Instituições Policiais, Civil, Militar, Federal e Municipal; aos auditores

internos, aos compliance officers, aos profissionais de fraude e investigações corporativas e
forenses, responsáveis por infraestruturas críticas, riscos no processo, qualidade, riscos na
cadeia logística e demais interessados.

Carga Horária: 21 horas de Curso, incluindo 03 horas de simulado da Prova de Certificação
Duração: 07 dias com 03 horas aula.
Dias: 3a; 4a, 5a
Horário: 19:00 hs – 22:30 hs, com meia hora de intervalo
Modalidade: Online
Data de Início: 22 de setembro à 06 de outubro de 2020
Valor do Curso: R$ 1.200,00 (incluído dupla certificação)
Formas de Pagamento:
Pagamento via depósito bancário, transferência bancária, cartão de crédito e por boleto
bancário. Acesse >>> http://ceasbrasil.com.br/Curso-Preparatório-CEGRC.php
Desconto de 15% para Sócios CEAS e Ex-alunos da Brasiliano INTERISK (cursos MBS e MBA)

Instrutores: Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano, CEGR, CIEAC, CPSI, CIGR, CRMA, CES,
DEA, DSE, MBS; Prof. Especialista Sandra Alves, CEGRC, CIEAC, CIEIE, CISI, CPSI, MBA, MBS;
Prof. MSc, Mário Alves Souza, CEGRC, CIEAC, CIEIE, MBA, MBS

Como funciona o exame para obtenção da Certificação?
Após o término do curso preparatório, o aspirante realiza de forma a distância o exame com
data agendada previamente pela CEAS-BRASIL. O exame será composto por 160 questões
objetivas, valendo um ponto cada. Além disso, as questões serão de múltiplas escolhas,
constituídas de três opções (A, B e C). Para ser aprovado o aspirante precisa acertar, no
mínimo 75% das questões do exame.
O resultado da prova será enviado individualmente por e-mail em no máximo 10 dias úteis,
após a data da realização da prova.
INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES: mande um e-mail para Michele - mgoncalves@brasiliano.com.br

“SEJA UM LÍDER EM GESTÃO DE RISCO CIBERNÉTICO”

