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  Apresentação  
 

A crescente importância da função de Segurança para a proteção dos recursos e ativos das 

empresas e o auge que o mercado de segurança tem no mundo atual exige dos profissionais do 

setor um crescente esforço de capacitação, que compreenda desde o conhecimento dos meios, 

técnicas e procedimentos operativos até os fundamentos da administração dos recursos de 

segurança, conjugando-os com as técnicas mais modernas da gestão de uma empresa ou de 

um departamento de segurança. Alguns autores definem o setor de segurança, como um setor 

que amadurece em grande escala, por isso faz-se mais intensivo a necessidade da obtenção de 

conhecimentos globais. Por isso, com o fim de facilitar a direção de Departamentos e Empresas 

de Segurança aos profissionais do setor que desenvolvem ou vão desenvolver esta 

responsabilidade, dotando-os de ferramentas e conhecimentos suficientes para a consulta na 

análise e implantação de sistemas, serviços de prevenção de riscos e proteção de pessoas e 

bens, a Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS- INTERNACIONAL), em colaboração 

com diversas Universidades, Centros de Formação e entidades de segurança internacionais, 

organiza o curso de DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. O 

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EUROPEO EM DIREÇÃO INTERNACIONAL DE 

SEGURANÇA EM EMPRESAS. 

  OBJETIVO  
 

- O propósito fundamental deste programa de estudos é converter o profissional de segurança 

em um bom gerente ou diretor de segurança, com visão de futuro e capacidade de adaptação 

aos novos desafios que enfrentam as empresas em mercados de constantes mudanças. 

- Oferecer aos participantes ferramentas para a tomada de decisões gerenciais em Segurança, 

enfocando sua gestão com as modernas ferramentas da administração estratégica de empresa. 

- Desenvolver a gestão estratégica no âmbito da Segurança Internacional. 

- Definir o marco da Segurança Internacional 

- Compreender a missão, objetivos, responsabilidades, organismos e mecanismos de 

coordenação do Sistema de Segurança Internacional. 



  PÚBLICO ALVO  
 

- O objetivo fundamental é formar profissionais, com a mais alta qualificação, para o 

desempenho das funções de Diretores de Segurança. Este curso é dirigido a profissionais da 

Segurança Pública ou Privada, titulados universitários e Diretores de Segurança que desejem 

adquirir a formação integral que lhes habilite para desempenhar suas funções deste nível, tanto 

em empresas privadas (empresas de segurança, hotéis, indústrias, petroleiras, etc...) como em 

Instituições públicas. 

- Funcionários corporativos de Segurança, Proteção e Prevenção de Perdas de grandes 

organizações industriais e de serviços. 

- Diretores de Segurança Privada que prestam serviços a grandes clientes corporativos. 

- Profissionais especialistas e consultores em gestão de grandes serviços de Segurança 
- Funcionários governamentais com responsabilidade política em temas de Segurança. 

-Também é dirigido às pessoas que, tendo potencial para o cargo, aspirem a desempenhar um 

posto diretivo em segurança. 
 

  METODOLOGIA  

 
O programa de capacitação Internacional en Dirección de Seguridad desenvolvem-se 

integralmente, incluídas as avaliações periódicas, em regime de educação à distância, sem 

requerer o deslocamento físico do participante. Emprega-se como método didático o 

estudo do material autoinstrutivo. O curso está dividido em quatro módulos acadêmicos 

no idioma Espanhol sobre o conteúdo do programa. O participante se submete à prova 

quando se encontrar seguro de que estar preparado para poder responder as perguntas por 

escrito. O curso se realiza em um período de QUATRO a SEIS MESES, durante os quais 

se estudam os módulos de texto atribuídos. O ideal seria que o aluno completasse um 

módulo a cada mês. 

 

PROCEDIMENTO DE ESTUDO LOGO APÓS A MATRÍCULA 

A. CEAS envia o primeiro módulo de aprendizagem, atribuindo previamente um código de 

matricula. 

B. O aluno estuda o módulo e quando sentir-se que estar preparado solicita pelo e-mail o 

exame. O aluno recebe o exame e depois de resolvido envia as respostas pelo e-mail 

para a secretaria da CEAS no Brasil. O exame é enviado para a sede da Corporación 

Euro-Americana de Seguridad na Espanha via correio eletrônico para correção. 

C. O Departamento de formação da CEAS-INTERNACIONAL avalia o exame cujas 

qualificações e recomendações são enviadas para conhecimento do aluno. 

D. O aluno revisa as recomendações e observações e caso aprovado prossegue seus 

estudos avançando para o módulo seguinte. 

 

RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE 

 
1. Estudar as lições contidas nos módulos do programa. 

2. Desenvolver os questionários de exames e remetê-los a Secretaria CEAS-BRASIL. 

3. Abonar os pagamentos das parcelas no seu vencimento. 

4. Comunicar-se quando necessário com a secretaria da CEAS-BRASIL por correio 

eletrônico para sanar quaisquer dúvidas quanto ao desenvolvimento do curso. 



  INVESTIMENTO  

    
   R$ 2.500,00 
   Formas de Pagamento: Cartão de Crédito / Boleto Bancário / Transferência 
   Acesse>>> http://ceasbrasil.com.br/Diplomado-Internacional-Dirección-Seguridad.php  
 

  PROGRAMA  DE  ESTUDOS  

 
O programa de ensino e estudo é a distância, não online. O numero de horas mínimo que consta 
o curso, será de 180 horas letivas, correspondendo a 18 créditos acadêmicos. 

 
Programa: 

 
O curso está dividido em QUATRO módulos: 
 
MODULO 1. - LA SEGURIDAD  
 
AREA 1 ( El director de Seguridad) 
El Director de Seguridad 
El Departamento de Seguridad  
 
AREA 2 ( La Seguridad ) 
Historia de la Seguridad 
Concepto de Seguridad  
Definición  de Seguridad 
Seguridad Publica y Seguridad Privada 
 
AREA 3 ( La Protección ) 
Objetivos  
Seguridad Integral  
 
AREA 4 ( La Seguridad Integral ) 
Actos antisociales  
Seguridad y Defensa   
Sistema Integral  
Seguridad contra incendios  
 
AREA 5 ( La Seguridad  Laboral) 
Seguridad y Salud 
 
MODULO 2. - TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
 
AREA 6 ( Riesgos y Amenazas) 
Agente causante del daño  
Las amenazas y riesgos 
En función del agente causante del daño 
En función del sujeto receptor del daño 
En función del ámbito o localización 
 
AREA 7 (Evaluación Riesgos ) 
Análisis previo de incendio 
Listas de comprobación  
Cuestionarios de chequeos 
 
AREA 8 ( Métodos de Evaluación) 
Métodos de evaluación del riesgo de incendio 
Método Gretener 
Método Gustav Purt 
Conclusiones 
Método Mosler 
Definición 
Impreso de identificación de riesgos 
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MODULO 3. - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 
 
AREA 9 ( Planes de Seguridad ) 
Planteamiento  
Esquema Medidas Organizativas 
Planes Dirección de Seguridad  
P. Autoprotección y Emergencia 
P. Protección Información 
P. Conservación y Mantenimiento  
P. Operativo de Seguridad  
Plan de Seguridad  
Plan de Contingencias  
 
AREA 10 (Medios Técnicos ) 
Seguridad Contra Actos Antisociales  
Medios Técnicos Activos 
Medios técnicos Pasivos 
 
AREA 11 ( Seguridad Contra Incendios) 
Medios Técnicos Activos 
Medios Técnicos Pasivos 
Medios Técnicos Mixtos 
 
MODULO 4. - SEGURIDAD ESPECIFICA  
 
AREA 12 (Servicios de Seguridad Privada) 
Central Receptora de Alarmas 
Servicios de Custodia y Transporte de Valores 
Asesoramiento de los Servicios de Seguridad 
 
AREA 13 ( Manual de Procedimientos de Vigilancia) 
Transporte de Fondos 
 
AREA 14 (Riesgos) 
Riesgos de Actividades Antisociales 
Riesgo de Incendio 
Riesgos Laborales 
 
 

  EXAME  E  SUA  ESTRUTURA  

 
Todos os aspirantes ao DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN D E  SEGURIDAD, 

deverão satisfazer os critérios de experiência e desenvolvimento para um posto de 

responsabilidade, sendo necessária a realização de avaliações para cada módulo estudado. As 

avaliações constituem-se de provas com questões objetivas de múltipla escolha no idioma 

espanhol.  

  APROVAÇÃO NO EXAME  

 
Após completar o programa, CEAS emite o diploma de DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, próprio da CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 

desempenhar funções de segurança, tanto em empresas públicas como privadas nacionais e 



internacionais e o transcript (certificado de notas e disciplinas). Para ser aprovado o aluno deverá 

obter em cada exame uma nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 
PLACA DE DIRECTOR DE SEGURIDAD – Caso deseje o aluno poderá adquirir a placa de 

director de seguridad utilizada atualmente na Espanha, através de nossa secretaria. 

 
Os títulos (Diploma e Transcript de Notas) próprios expedidos pela Corporación Euro Americana 

de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL) podem ser registrados e apostilados na Espanha com 

a Apostila da Convenção de Haia. 

 

 
Para mais informações, entre em contato conosco: contato@ceasbrasil.com.br  

 
 

www.ceasbrasil.com.br 
 

www.ceasinternacional.org 
 

http://www.cisedu.org/cursos/dids.html 
 
 
 

     

“…la mejor victoria es vencer sin combatir y ésa es la distinción entre el hombre prudente y el 

ignorante…” 

Sun Tzu, "El arte de la guerra" (400 adC - 320 adC). 
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