CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
GERÊNCIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA
“GES”
Dupla Titulação

Modalidade EAD

APRESENTAÇÃO
Em um mundo global, dinâmico e com altas exigências competitivas é imprescindível contar
com profissionais qualificados em qualquer setor de atividade produtiva ou de serviços.
Tanto a Segurança Pública como a Segurança Privada, não são alheias a este contexto e a
necessidade de dispor de profissionais altamente capacitados e competentes, torna-se vital
para a melhora contínua e a manutenção da qualidade dos serviços.
Para isso os profissionais que estão à frente da segurança nas diferentes organizações, terão
que compreender, compartilhar e comprometer-se em desenvolver e sustentar quatro fatores
básicos:
Eficiência, eficácia, efetividade e excelência do serviço.
Em tal sentido vêm desenvolvendo-se distintas formações que contribuem para um melhor
rendimento do trabalho e ao próprio desenvolvimento profissional, competências que
definem aos Responsáveis por Segurança como aqueles que possuem os conhecimentos, as
habilidades e uma alta qualificação, de forma que possam conduzir de maneira eficiente e
eficaz tanto como seja possível, todos os meios ao seu dispor, a fim de obter o máximo
rendimento e desempenho possível.
Com o propósito de cooperar com a formação técnica e de Gestão no campo da Segurança
Empresarial, CEAS-BRASIL e a Faculdade FACEI apresentam o curso GERÊNCIA EXECUTIVA DE
SEGURANÇA na modalidade a distância.
OBJETIVO
• Identificar um processo ou metodologia de trabalho para a administração e gestão da
segurança.
• Desenvolver planos de segurança que a empresa necessita para gerenciar seus riscos.
• Conhecer os requerimentos básicos para a organização de uma eficiente e eficaz Gestão de
Segurança Corporativa.
• Ter conhecimento dos aspectos considerados “chaves” da Gerência da Segurança.
• Poder analisar de forma comparativa as distintas formas e ferramentas de controle ou
supervisão da Segurança.
• Dispor de ferramentas metodológicas de trabalho de fácil aplicação que permitirá um
ordenamento lógico e racional dos meios.
PÚBLICO ALVO
Este curso está especialmente desenhado para Diretores, Gerentes, Encarregados ou
responsáveis pela Segurança de Empresas, Gerentes de Administração e de Recursos
humanos, Diretores e Responsáveis pela Gerência de Operações e do RH de Empresas

prestadoras de Serviços de Segurança Privada, Proteção e Vigilância e, a todos os funcionários
de uma Organização que tenham responsabilidade ou participação na função de segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO

20 horas

10 dias

10 horas
10 horas

10 dias
10 dias

10 horas

10 dias

20 horas

15 dias

20 horas

15 dias

Plano de gestão de risco–
preventivo e contingencial

20 horas

15 dias

Inteligência empresarial e investigação
corporativa
TOTAL

20 horas

15 dias

130 HORAS

100 DIAS

Cenário prospectivo, governança
corporativa e compliance.
Fraude nas organizações
Teoria das falhas e teoria das restrições
Gestão de riscos – ISO 3100
ISO 31010
Metodologias de análise de risco
Gestão estratégica, planejamento
estratégico e balanced scorecard

INFORMAÇÕES GERAIS
Carga Horária: 130 horas
Modalidade: a distância
Investimento: R$ 1.490,00
FORMAS DE PAGAMENTOS

-Parcelado em até 3 vezes sem juros através boleto bancário.
-Parcelado em até 10 vezes sem juros através Cartão de Crédito sendo processado
pelo PayPal.
Confira agora o passo a passo para que você realize sua inscrição:
1º) Acesse: http://ceasbrasil.com.br/Cursos-de-Extensão-Universitária-EAD.php
para realização do pagamento.
2º) Faça o Download do formulário de inscrição. Caso não consiga efetuar o
Download da ficha de inscrição, solicite por e-mail.
- Preencher o formulário de inscrição e enviar para o
contato@ceasbrasil.com.br juntamente com o comprovante de pagamento.

e-mail

Titulação mínima exigida: 2ºGrau completo.
Documentos:
Cópia do RG
Cópia do CPF
Curriculum Vitae

CERTIFICAÇÃO
Dupla titulação:
- Certificado de Extensão Universitária pela Faculdade Einstein – FACEI
- Certificado Internacional pela CEAS-INTERNACIONAL

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 48
horas as dúvidas serão respondidas ou o aluno poderá agendar um encontro online pelo
Skype com o tutor do curso para tirar dúvidas sobre a disciplina que está estudando
durante o período programado de estudo de cada módulo.
INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES

contato@ceasbrasil.com.br

TUTOR E COORDENADOR DO CURSO: DR. NINO MEIRELES
Doctor en Ciências de la Seguridad (Espanha); Master Superior en
Dirección Internacional de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL);
Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad-DIDS (CEASINTERNACIONAL); Certificacion Profesional de Seguridad
Internacional (C.P.S.I.) pela Corporación Euro-Americana de Seguridad
(CEAS INTERNACIONAL, Espanha); Especialista em Consultoria e
Gestão de Recursos Humanos; Especialista em Gestão Estratégica de
Negócios.; Engenheiro Civil; Extensão em Administração da Segurança Empresarial;
Extensão em Gestão de Riscos Corporativos.; Extensão em Alta Gerencia en Seguridad
Internacional (Espanha).; Autor de 06 livros; Organizador de 02 livros; Autor de 09
videoaulas (Jornal da Segurança – São Paulo); Autor de diversos artigos publicados:
Revista Segurança e Cia, Revista Proteger, Jornal da Segurança, site Brasiliano, site
Prevenir Perdas e Site oguedes; Coordenador e professor do MBA em Gestão Estratégica
da Segurança Corporativa (FACEI); Diretor de Formação e Extensão Universitária da CEASBRASIL; Pesquisador, consultor e facilitador.

VIDEO SOBRE O AUTOR
https://www.youtube.com/watch?v=27flhrKlZWE#t=245

LIVROS PUBLICADOS
Balanced Scorecard
Liderança do Gestor de Segurança
Trajetória e Evolução da Segurança Empresarial
Gestão Estratégica do Sistema de Segurança: Conceitos, Teorias, Processos e Prática
Gestión Estratégica de Seguridad del Sistema - Conceptos, Teorías, Procesos y Prácticas
Processos e Métodos em: Prevenção de Perdas e Segurança Empresarial

DVD
Como Administrar uma Empresa de Segurança
Sistemas Eletrônicos de Segurança
Sistemas Integrados de Segurança
Como Ser um Gestor de Segurança de Sucesso
Plano de Continuidade de Negócios
Gestão Estratégica do Sistema de Segurança
Recursos Humanos na Segurança
Marketing em Serviços
Consultoria Empresarial

