
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER PROFESIONAL  

EN 

  

GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

 

Curso A Distância 
                                        
 
O curso “Máster Profesional en Gestión de Riesgos Empresariales” da CEAS- 
INTERNACIONAL é um máster EAD que permite obter uma titulação própria 
com validade profissional internacional. O objetivo deste programa é oferecer 
uma visão transversal dos riscos aos profissionais que enfrentam missões em 
uma empresa em suas atividades e formar o aluno para ter êxito na tomada de 
decisões relacionadas com a gestão do risco de sua empresa. Ao finalizar o 
curso o aluno será capaz de: 
 

• Administrar integralmente o risco da empresa. 

• Implantar um sistema de avaliação e gestão de riscos na organização. 

• Medir os riscos, os métodos de administração e seu custo. 

• Dirigir, controlar e reduzir os impactos, probabilidade e conseqüências 
dos riscos que podem afetar às organizações. 

 
A metodologia educação à distância, não online, do “Máster Profesional en 
Gestión de Riesgos Empresariales”, permite a conciliação da vida 
profissional e familiar do aluno com a sua formação. 
 



 

 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 
 

Aperfeiçoar e atualizar profissionais para os diversos segmentos de 
atuação da segurança empresarial, desenvolvendo a capacidade de analisar os 
riscos corporativos que possam atingir o ativo tangível e intangível das 
organizações, através do planejamento e uso de tecnologias adequadas. 
 
Objetivos Específicos 
 

• 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. 

• Analisar riscos, acidentes e falhas, investigar causas, propor medidas 
preventivas e corretivas, propor políticas, programas, normas e 
regulamentos de segurança empresarial. 

• Elaborar projetos de sistemas de segurança, como também, assessorar 
na elaboração de projetos de obras, instalações e equipamentos, 
opinando do ponto de vista da segurança. 

• Desenvolver a capacidade de pensar e solucionar situações complexas. 

• Otimizar custos empresariais adotando medidas de prevenção e de 
detecção de riscos, por meio de planificação de ações e de um 
planejamento estratégico. 

• Desenvolver políticas de segurança e de gestão de riscos capazes de 
garantir a integridade dos ativos tangível e intangível das organizações. 

• Desenvolver a cultura de gestão de riscos nas diversas organizações. 
 
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 e à gestão de riscos.  

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.  
 
PROCESSO SELETIVO 
 

O preenchimento das vagas será a partir de análise de currículo. Para 
ser aceito no curso é necessário ter o título de graduação superior. 
 
 
 



 

 

Documentos:  
 

• Cópia do diploma de curso superior. 

• Cópia do RG. 

• Cópia do CPF. 

• Curriculum Vitae. 

• 01 foto 3X4 (recente). 
 

 
ESTRUTURA CURRICULAR 

 
A matriz curricular está construída a fim de oferecer aos alunos os 

subsídios necessários para obter o reconhecimento concreto das competências 
profissionais adquiridas, que os tornem aptos a exercer a profissão com a 
devida competência para o mercado de trabalho. 
 
ORDEM MÓDULO CARGA HORÁRIA 

01 Gestão de riscos nas organizações 100 

02 Planejamento de gestão de riscos 60 

03 Gestão de prevenção de perdas 40 

04 Cenário prospectivo e governança corporativa 40 

05 Compliance e fraude 40 

06 Inteligência empresarial e investigação corporativa 60 

07 Logística e ISO 28000 40 

08 Segurança das informações 60 

09 Segurança do trabalho e combate a incêndio 60 

10 Gestão e liderança 40 

11 Gestão estratégica, planejamento estratégico e balanced scorecard 60 

 TOTAL 600 horas 

 
 METODOLOGIA 
 

O sistema de avaliação é composto de avaliação objetiva e resumo para 
cada módulo constante na matriz curricular e apresentação de dissertação 
como trabalho de conclusão de curso.  Para as avaliações objetivas, os 
resumos e a dissertação serão atribuídas grau de 0,0 a 10,0 pontos, admitindo-
se uma decimal. Para aprovação nos módulos, o aluno deverá atender à 
condição a seguir:  
 

• Alcançar média aritmética igual ou superior a 7,5. 
 
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. 
Não obstante esta observação, o diplomado em “Master Profesional en Gestión 
de Riesgos en Organizaciones” pode realizar a convalidação de seus estudos e 
diploma em instituições de ensino (Universidades tradicionais e não tradicionais 
de alguns países) que CEAS possui convênio, como por exemplo, Cambridge 
International University e Universidad de los Pueblos (Espanha). 
 
Ao final do curso com a entrega da DISSERTAÇÃO e sua aprovação final, 
CEAS INTERNACIONAL confere ao concluinte: 
- Diploma de “MASTER PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESARIALES” 
- Certificado oficial de Notas 
O reconhecimento notarial (OPCIONAL) que deve levar a Apostila de Haia para 
que tenha alguma validade internacional, tem um custo de 400 Euros para os 
documento, sendo este custo por conta do aluno. 
 
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  
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 
COORDENAÇÃO 
 
Nino Ricardo de Menezes Meireles 
 

• Doutor em Ciencias de La Seguridad (Espanha). 

• Mestre em Direccion de Seguridad (Espanha). 

• Certificacion Profesional de Seguridad Internacional (C.P.S.I.) pela 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS INTERNACIONAL, 
Espanha). 

• Certificacion internacional de proteccion personal (C.I.P.P.) pela CEAS 
INTERNACIONAL (Espanha). 

• Certificacion Internacional en Gestion de Riesgos (CIGR). 

• Certificacion Internacional en Investigacion Empresarial (CIEIE). 

• Diplomado en Direccion de Seguridad (DIDS - Espanha). 

• MBA em Consultoria e Gestão de Recursos Humanos. 

• MBA em Gestão Estratégica de Negócios. 

• Engenheiro Civil. 

• Autor de 08 livros. 

• Organizador de 02 livros. 

• Autor de 12 videoaulas. 

• Coordenador e professor do MBA em Gestão Estratégica da Segurança 
Corporativa (FACEI). 

• Pesquisador, consultor e facilitador. 
 
 


