
 

 

 

 

 

 

 

Curso Extensão Universitária 

MASTER IN BUSINESS RISK – MBR 

Dupla Titulação 

FACULDADE FACEI / CEAS-INTERNACIONAL 

Modalidade EAD 

 

Objetivo Geral 

Aperfeiçoar e atualizar profissionais para os segmentos de gestão de riscos, 

desenvolvendo a capacidade de prevenir e detectar riscos de qualquer natureza 

que possam atingir a integridade patrimonial, através do planejamento e uso de 

tecnologias adequadas. 

Objetivos Específicos 

a) Capacitar os gestores para estudar as condições de segurança das 

organizações, com vistas especialmente à gestão de riscos, planejando e 

desenvolvendo a implantação de técnicas de gerenciamento e controle de riscos. 

b) Capacitar os gestores para analisar riscos, acidentes e falhas, investigar 

causas, propor medidas preventivas e corretivas, propor políticas, programas, 

normas e regulamentos de Segurança empresarial. 

c) Capacitar os gestores para a elaboração de projetos de sistemas de 

segurança, como também, assessorar na elaboração de projetos de obras, 

instalações e equipamentos, opinando do ponto de vista da segurança. 

d) Capacitar os gestores para orientar o treinamento específico de Segurança. 



Público Alvo 

Administradores, gestores de empresas de segurança, gestores de segurança, 

Profissionais que ocupam posições de alta direção, gerência, chefia, supervisão 

ou assistentes plenos em organizações em geral com aspirações a cargos 

executivos. gestores de estabelecimentos industriais e comerciais, aqueles que 

se inclinem para esse tipo de atividade. 

Justificativa 

O desenvolvimento científico e tecnológico ao tempo em que incorpora mais 

conhecimento aos processos produtivos, contribui para aumentar o nível de 

conscientização de empregados empregadores no que diz respeito à segurança. 

O reconhecimento da interligação entre produtividade do trabalho e as condições 

em que ele é executado tornou-se um fato inquestionável. 

Assim sendo, verificou-se, principalmente em certos países em vias de 

desenvolvimento, que é possível aumentar a produtividade minimizando os 

riscos. 

Pelo exposto e com o intuito de servir a sociedade contribuindo para o 

desenvolvimento do país, a CEAS-BRASIL em parceria com Faculdade Einstein 

– FACEI de Salvador, comprometidas com o compromisso de levar 

conhecimentos aos profissionais do segmento da Segurança Privada, se sentem 

no dever de promover o Curso de MBR Máster in Business Risk – Curso de 

Extensão Universitária na modalidade EAD. 

Coordenador: 

Professor Dr. Nino Ricardo Meireles 

MÓDULOS DE ESTUDO 

MÓDULO CARGA HORÁRIA DURAÇÃO 

Cenário prospectivo  10 horas 10 dias 

Governança corporativa e 
compliance 

10 horas 10 dias 

Teoria das falhas e gestão de 
perdas  

10 horas 10 dias 

Gestão de riscos – ISO 3100 
ISO 31010 

10 horas 10 dias 

Metodologias de análise de 
risco 

20 horas 15 dias 

Gestão e planejamento 
estratégico 

10 horas 10 dias 

Plano de gestão de risco – 
preventivo 

10 horas 10 dias 

Plano de gestão de risco – 
contingencial 

20 horas 15 dias 

TOTAL 100 HORAS 90 DIAS 



Informações Gerais: 

Inscrições abertas durante o ano todo 

Duração estimada: 3 meses 

Carga Horária: 100 horas 

Investimento: R$ 1.490,00 

Formas de pagamento: 

- 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 e-mail 

contato@ceasbrasil.com.br juntamente com o comprovante de pagamento. 

Titulação mínima exigida: 2ºGrau completo. 

Documentos: 

 Cópia do RG 

 Cópia do CPF 

 Curriculum Vitae 

Certificado de Curso de Extensão Universitária expedido pela Faculdade 

Einstein –FACEI. 

Informações e Inscrições: contato@ceasbrasil.com.br  

Material didático: Material de estudo em formato PDF 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

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. 

Certificado (Dupla Titulação): Expedido pela Faculdade Einstein – FACEI de 

Curso de Extensão Universitária e será enviado em um prazo de 30 dias para o 

endereço do aluno e Certificado Internacional emitido pela Corporación Euro-

Americana de Seguridad (CEAS). 

http://ceasbrasil.com.br/Cursos-de-Extensão-Universitária-EAD.php
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Tutor e Coordenador do curso: 

Prof. Dr. Nino Meireles, CPSI, CIEIE, CIEAC, DIDS 

Diretor de Formação e Extensão Universitária da CEAS-BRASIL e Coordenador 

e professor do MBA em Gestão Estratégica da Segurança Corporativa da 

Faculdade FACEI. 

Doctor en Ciências de la Seguridad (Espanha); Master Superior en Dirección 

Internacional de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL); Diplomado Internacional 

en Dirección de Seguridad-DIDS (CEAS- INTERNACIONAL); 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, Revista Security Brasil, Jornal da Segurança, Revista Gestão de 

Riscos, site Prevenir Perdas e Site o guedes; Pesquisador, consultor e facilitador. 


