
 

 

 

 

 

Pós-Graduação em Gestão Estratégica da Segurança Corporativa 

RIO DE JANEIRO/RJ 

INÍCIO: SETEMBRO/2017 

Objetivo:  

Capacitar pessoas, em nível de pós-graduação, para o trabalho com todo o contexto 

epistemológico da segurança privada. 

Frequência:  

Serão exigidas 75% de frequência nos encontros mensais. 

Avaliações:  

O aluno será obrigado em cada disciplina a obter nota mínima de 7,0 (sete). 

Carga Horária:  

Total: 465 horas 

Metodologia das aulas:  

Encontros: sábado e domingo uma vez ao mês, total de 20 horas por final de semana. Horário 

das 08:00 às 18:00 hs. 

Duração: 24 meses. 

Material didático: Cada aluno receberá o material de cada disciplina por meio eletrônico. 

Pré-requisitos: Possuir curso superior em qualquer área do conhecimento. 

 

Trabalho de conclusão de curso: 

Artigo científico 

 

 



Certificado: 

Serão emitidos aos alunos que concluírem este curso satisfatoriamente o certificado de pós-

graduação, LATO SENSU, em MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEGURANÇA CORPORATIVA 

pela FACULDADE EINSTEIN (FACEI), credenciada pela Portaria MEC/SESu:06, de 07/01/2008, 

publicada no Diário Oficial da União em 08/01/2008. 

Investimento:  

Matrícula: R$ 150,00 

Mensalidades no valor de R$ 300,00 (pagamento deverá ser realizado à vista, nos dias das 

aulas) 

Inicio das aulas: 

Setembro/2017 

Coordenador:  

Prof. Dr. Nino Ricardo Meireles 

Grade curricular: 

MÓDULOS 
 

CARGA 
HORÁRIA 

Segurança das informações 30 

Gestão de prevenção de perdas 15 

Sistema de segurança 30 

Metodologia da pesquisa 30 

Planejamento do sistema de 
segurança 

45 

Investigação corporativa 30 

Marketing 30 

Gestão com pessoas 30 

Consultoria empresarial 30 

Formação de preços e custos 30 

Logística 30 

Direito empresarial 30 

Segurança pessoal, escolta 
armada e transporte de valores 

 
30 

Gestão de riscos 15 

Segurança em portos e 
aeroportos 

30 

Trabalho de conclusão de curso 30 

 

 

 

 

 



 

Documentação do aluno:  

Cópia do diploma de curso superior, Cópia do RG, Cópia do CPF, Curriculum Vitae, 01 foto 3X4 

(recente), Assinatura do Contrato Educacional. 

PERGUNTAS FREQUENTES: 

1. A pós-graduação tem autorização do MEC? 

Não existe autorização para pós-graduação lato sensu (especialização). A autorização é para 

mestrado e doutorado. A instituição de ensino pode lançar qualquer curso de pós-graduação 

lato sensu, apenas tem que cadastrar no MEC. A nossa pôs está cadastrada.  

2. MBA é diferente de especialização? 

É a mesma coisa. O título do aluno que finalizar o curso de MBA ou de especialização é de 

especialista. 

3. A faculdade FACEI pode fazer pós-graduação em outro estado? 

Pode fazer, sem nenhum tipo de problema.  

4. Aluno ainda cursando a graduação pode fazer a pós? 

Sim, se estiver no último semestre. 

INFORMAÇÃO - INSCRIÇÃO 

contato@ceasbrasil.com.br  

  

INFORMAÇÕES RJ: 

Nunes: (21) 99873-9846                   Marcio: (21) 96719-5621 

Lamyn: (21) 98843-4988                   Fonseca: (21) 98176-0026 
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