CURSO DE EXTENSÃO INTERNACIONAL
“SISTEMA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE
NEGÓCIOS (BUSINESS CONTINUITY)-SGCN”
Modalidade: A Distância
Curso para o Desenvolvimento do Plano para a Continuidade do Negócio
OBJETIVO
Dotar o aluno de conhecimentos básicos para efetuar uma adequada avaliação de riscos que
permita identificar os potenciais impactos que ameaçam as organizações, assim como definir
os elementos necessários para gerenciar um programa de continuidade de negócios, que
implemente respostas efetivas para que a operatividade do negócio da empresa continue de
uma maneira razoável, com o fim de salvaguardar os interesses da empresa,
ante a
ocorrência de eventos que possam criar uma interrupção ou instabilidade nas operações da
empresa.

PÚBLICO ALVO
Gestores de segurança, profissionais do segmento de segurança, alunos de graduação e pósgraduação em segurança, responsáveis por departamentos de segurança, empresários,
gerentes de segurança, Coordenadores-Supervisores de Segurança Privada, tomadores de
serviços de segurança privada. Gerentes e especialistas em Segurança da Informação.

PROGRAMA
Gestão da continuidade de negócios. Plano de continuidade operacional. Plano de
emergência. Plano de gerenciamento de crise.

Coordenação
Nino Ricardo de Menezes Meireles
Professor e Coordenador do curso MBA em Gestão Estratégica da Segurança Corporativa na
FACEI; Autor de vários livros no segmento da Segurança; Coordenador Pedagógico da CEASBRASIL; Certificado Profesional en Seguridad Internacional (CPSI); Diplomado Internacional
en Dirección de Seguridad pela CEAS INTERNACIONAL; Doutorando en Ciencias de la
Seguridad pela CEAS INTERNACIONAL.

INFORMAÇÕES GERAIS

Duração: 4 semanas.
Investimento: 500,00
Carga horária: 40 horas
Forma de Pagamento: À vista ou em até 12X através cartão de crédito pelo B!Cash
Sócios CEAS-BRASIL: 10% de desconto
Convocatórias
Início: Todo o ano

Estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada e/ou Segurança
Pública terão 10% de desconto, desde que comprovada a sua situação acadêmica.
Observação: Durante todo o período do curso, o aluno poderá solicitar esclarecimentos por
e-mail sobre a matéria e as avaliações do curso.

Para esta forma de pagamento dirigir-se ao site acessar link “Loja-Comprar Cursos”

Curso com Certificado
Certificado Internacional emitido pela Corporação Euro Americana de Seguridad(CEAS)

Metodologia
O curso é oferecido totalmente a distância. Serão disponibilizados materiais em formato PDF
e/ou PPT. A carga horária total do curso é de 40 h/a. Todo o material do curso será
disponibilizado pelo e-mail em formato digital. Não será enviado material algum por correio
convencional. Este curso não comtempla momentos presenciais. Após decorrido as 4 semanas
de estudo, será enviado para o aluno a avaliação final. O aluno caso sinta-se preparado, poderá
solicitar a avaliação final antes do prazo estabelecido de 4 semanas de estudo. O aluno que for
reprovado terá ainda mais 2 oportunidades de fazer a avaliação final. Para ser aprovado, o
aluno deverá ter um desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento) na avaliação
final. O curso conta com serviço de tutoria a distância.
Você pode começar agora mesmo o seu curso. O material do curso será liberado após a
confirmação do pagamento.
Os cursos livres da CEAS-BRASIL - são amparados pela lei de diretrizes e bases da educação
nacional (lei n° 9394/96), pelo decreto federal n° 2.494/98 e decreto n° 2.208, de 17/04/97 e
independem de autorização dos órgãos de educação, MEC e/ou Capes para serem oferecidos.
“A GESTÃO DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO CONSISTE NO
CONTROLE TOTAL DE TODOS OS PROCESSOS DA ORGANIZAÇÃO,
ASSEGURANDO ASSIM OS SERVIÇOS A QUALQUER MOMENTO”

