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Informação Geral
O objetivo dos estudos do Doutorado é a formação avançada do estudante em
técnicas de investigação, que deve incluir a elaboração e apresentação de uma tese
doutoral, consistente em um trabalho original de investigação.
O programa de Doutorado está desenhado para prover ao estudante um
conhecimento completo e profundo em seu campo profissional. Os critérios para
outorgar o grau deverão basear-se na habilidade para levar a cabo investigação
independente.
O Programa do Doutorado é oferecido com 12 módulos acadêmicos. Sendo dividido
em duas partes. A primeira parte é composta de 4 módulos e a segunda parte de 8
módulos. Sendo que para cada módulo estudado o Doutorando faz um ATP (Trabajo
de Aportación Personal) com um mínimo de 25 páginas, contendo informações sobre a
legislação nacional a respeito da Segurança privada e pública, ampliações e
atualizações, experienciais pessoais do tema que corresponde ao módulo estudado,

fazendo comparações com normas e leis empregadas no país. Uma vez registrado e
tendo seu ATP aprovado, o estudante solicita a aplicação do teste de múltipla escolha
versando sobre o módulo estudado. A primeira parte do curso corresponde ao curso
Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad–DIDS (Director de Seguridad) e a
segunda parte corresponde ao título Master Superior en Dirección Internacional de
Seguridad. Os estudos do Doctorado en Ciencias de la Seguridad brinda ao
doutorando, como formação prévia, ao termino dos estudos dos módulos acadêmicos
que corresponde a cada parte estudada o aluno recebe as titulações pertencente a
cada parte estudada e concluída, os respectivos títulos, sem nenhum custo adicional
para o aluno e com a apresentação da TESE DOUTORAL o aluno receberá o diploma de
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD outorgado pela Corporación EuroAmericana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL). O prazo de estudo estimado para
cada módulo é de 2 meses. Em definitivo, se trata de um tipo de programa exclusivo
da Corporación Euro Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), onde
procuramos oferecer três titulações aos nossos alunos, que dá plena resposta a um
mercado de trabalho cada vez mais exigente a nível mundial.
Para ser aprovado no teste de cada módulo de estudo o aluno necessita ter um
aproveitamento de 75% nas questões.
Duração
O Doutorado tem uma duração máxima estimada de 24 meses e o prazo de 4 a 6
meses a partir do encerramento de estudos dos módulos acadêmicos, para
apresentação da TESE DOUTORAL, com possibilidade de uma prorrogação deste prazo.
A Dissertação Doutoral deverá ser um trabalho original de grande qualidade
acadêmica que revele o domínio do Doutorando do tema selecionado da dissertação
Doutoral, baseados na investigação e o pensamento original do conhecimento
universal.
Observação importante: A TESE DOUTORAL consistirá em um trabalho original de
investigação elaborado pelo Doutorando e o tema do Trabalho deve configurar nos
módulos estudados. A TESE poderá ser apresentada no idioma Espanhol ou Português.
O modelo e formatação da TESE de doutorado devem ser baseados em normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR-14724, que
descreve o procedimento de elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos.
Caso deseje, o Doutorando poderá utilizar outras diretrizes de formatação para
elaboração da TESE de doutorado:
- APA – American Psychological Association
- ISO – International organization for Standardization
- Formatação VANCOUVER

Requisitos de Admissão ao Doutorado – Perfil de Ingresso
* Preenchimento da Solicitação de admissão
* Curriculum Vitae que dê uma visão geral de sua experiência profissional.
* Estar de posse de um título oficial de graduação ou especialização lato sensu.
* Documento Nacional de Identidade ou Passaporte
* Ter interesse pelas teorias e os métodos de investigação das Ciências de Segurança.
* Encontrar-se motivado para adquirir uma formação como investigador/a e realizar
uma TESE DOUTORAL.
MÓDULOS DE ESTUDO
CONCEPTOS DE SEGURIDAD
PROYECTO DE SEGURIDAD
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
PLANIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
LA SEGURIDAD INFORMATICA
LEGISLACIÓN DE LA SEG. CORPORATIVA
COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
INTELIGENCIA EMPRESARIAL
GERENCIA EMPRESARIAL

DA INSCRIÇÃO
1. Preencher a ficha de inscrição
2. Realizar o envio dos seguintes documentos:
- Curriculum atualizado, se possível currículo lattes (www.cnpq.br)
- Cópia autenticada do diploma de graduação e/ou especialização
- RG
- CPF
- DNI ou RNE (para candidatos estrangeiros)
- Foto 3X4 ou 5X7 em formato jpg
Estes documentos devem ser enviados juntamente com a ficha de inscrição por
correio eletrônico (e-mail) ou por sedex para:
CEAS-CURSOS PROFISIONALIZANTES LTDA-ME
Rua Sara N 95 – Parque das Nações
CEP: 12.420-400 – Pindamonhangaba-SP

APRESENTAÇÃO DA TESE
O Doutorando não necessita viajar a Espanha para fazer a apresentação da TESE,
completando assim os requisitos de titulação. A TESE deverá ser enviada pelo e-mail a
secretaria da CEAS no Brasil, que encaminhará para o Departamento de Formação da
CEAS-INTERNACIONAL na Espanha.

Revalidação no Brasil de Diploma Estrangeiro
Os programas de estudos e os diplomas da CEAS estão voltados para o profissional que
deseje adquirir e atualizar seus conhecimentos no segmento da Segurança Privada e
Pública. São profissionais que querem fazer e estão interessados em uma experiência
educativa e desafiadora, com recompensa de ver seus conhecimentos reconhecidos
pela comunidade empresarial e educativa.
Os cursos e diplomas outorgados pela Corporación Euro Americana de Seguridad –
CEAS INTERNACIONAL não podem ser convalidados ou revalidados no Brasil por
organismos e instituições oficiais, por CEAS não ser uma instituição de ensino
tradicional. Entretanto os diplomas e os Certificados Oficial de Notas emitidos pela
CEAS, podem ser legalizados internacionalmente com a Apostila de Haia.
EDUCAÇÃO NÃO REGRADA. - Os programas da CEAS em Educação Não Regrada, não
estão sob as por normas legais que estabelecem os Ministérios de Educação, o que a
faz muito mais flexível, lhe proporcionando a possibilidade de apresentar uma ampla
variedade de modalidades e de adaptar-se a um número maior de demandas sociais.
Um diplomado, máster ou doutorado cujos conteúdos programáticos não vão
estipulados pela lei de educação, seria educação não regrada.
TÍTULOS NÃO OFICIAIS. - São os títulos emitidos por entidades acadêmicas e
universitárias sob a Educação Não Regrada, o que se denominam “TÍTULOS
PRÓPRIOS”, que são estudos que a sociedade reclama e que estão EXCLUÍDOS do
Catálogo de Títulos Universitários Oficiais, embora dependam da universidade que os
emitem e sua organização acadêmica é similar a das titulações oficiais, o diploma que
se obtém “NÃO É PORTANTO OFICIAL”, sendo portanto, estes idênticos e com a
mesma validez que os emitidos em outros centros privados e geralmente não
universitários, como é o caso da CEAS. Apesar de que a titulação obtida não tem
caráter oficial, têm total validez a efeitos laborais e profissionais. Os títulos outorgados
pela CEAS-INTERNACIONAL poderão ter o seu registro cartorial na Espanha e
apostilado com a apostila da convenção de Haia.
Ao final do curso com a entrega da TESE e sua aprovação final, CEAS INTERNACIONAL
confere ao concluinte:
- Diploma de DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
- Certificado oficial de Notas
O reconhecimento notarial que deve levar a Apostila de Haia para que tenha alguma
validade internacional, tem um custo de 250 Euros para cada documento, sendo este
custo por conta do Doutorando.

DAS OUTRAS INFORMAÇÕES
Outras informações, como valor do curso, matrícula e a forma de pagamento, poderão ser
obtidas pelo e-mail: contato@ceasbrasil.com.br

" SAPIENTA EST IUS PUBLICUM"
"O saber é um direito de todos ......"

"SABEMOS LO QUE SOMOS, PERO NO LO QUE PODEMOS LLEGAR A SER"
WILLIAM SHAKESPEARE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O aluno perde o vínculo com a instituição nos casos de:
- Conclusão do programa
- Cancelamento de Matrícula
- Abandono do programa
- Desligamento do programa em decorrência do decurso do prazo de conclusão
Na situação de conclusão do programa antes do prazo definido máximo de 24 meses
para conclusão do programa, continuarão sendo pagas sucessivamente as parcelas
mensais previstas.
A solicitação de cancelamento da matrícula deve ser expressamente requerida pelo
aluno enviando a Secretaria CEAS-BRASIL um e-mail solicitando o cancelamento da
matrícula.
O aluno que solicitar o cancelamento de matrícula no programa terá o fechamento
financeiro.
O trancamento de matrícula será concedido ao aluno adimplente, mediante
requerimento preenchido em formulário próprio da CEAS.
Os pagamentos das parcelas serão suspensas durante os meses de vigência do
trancamento da matricula e serão cobradas a partir do retorno do aluno, limitadas ao
número máximo de meses, contados a partir da data da primeira matrícula. O aluno
deverá efetuar o pagamento novamente da taxa de matrícula.

