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Apresentação
O Curso MASTER OF SCIENCE IN INTELLIGENCE ANALYSIS-MSIA possui as
condições necessárias para dotar profissionais, que participem de processos
decisórios, em suas instituições; ou que já militam na área de Inteligência e em
outras correlatas, dos conhecimentos e capacidades necessárias para exercer a
atividade de Analista de Inteligência, no seu mais alto nível.
O Curso pretende responder a demanda crescente por parte das empresas e das
instituições públicas, de profissionais com conhecimentos e capacidades para
trabalhar como Analista de Inteligência, no planejamento estratégico e de assessoria
à mais alta direção.

1. Quais os objetivos do curso?
Fornecer os conhecimentos doutrinários avançados que proporcionem o
desempenho da função de Analista de Inteligência, no seu mais alto nível,
profissional indispensável em qualquer organismo que se proponha a produzir
conhecimentos necessários ao assessoramento para a tomada de decisões, por parte
dos gestores públicos, ou privados.
Ao final do curso, o aluno ficará em condições de:
a. Aplicar a metodologia da produção do Conhecimento de Inteligência no intuito
de subsidiar o processo decisório de sua instituição, pública, ou privada,
produzindo documentos conclusivos e com capacidade de visualização de um
futuro imediato.
b. Adaptar o método de produção do Conhecimento de Inteligência na redação de
documentos próprios de sua instituição.

c. Propor e incrementar as mudanças que se façam necessárias, a fim de melhorar a
estrutura de Inteligência de sua Instituição.
d. Sugerir novas rotinas de trabalho, adaptadas às exigências de sua instituição.
e. Redigir Conhecimentos de Inteligência que utilizam o raciocínio humano:
Informação e Apreciação.

2. Qual o público-alvo?
O curso é destinado a pessoas da área pública, tais como membros dos Ministérios
Públicos, federal e estadual, promotores, magistrados, delegados de polícia,
policiais militares, policiais civis, advogados, integrantes de seções ou núcleos de
inteligência de órgãos públicos, gestores públicos e assessores de qualquer ordem,
dentre outros; e da área privada, como executivos empresariais, líderes em função
de chefia, ou de assessoramento, dirigentes de qualquer natureza, diretores,
gerentes, coordenadores, integrantes de seções ou núcleos de inteligência de
empresas.

3. Benefícios
a) Dentro do atual cenário de incertezas de nosso país, o aluno ficará em condições
de contribuir, em melhores condições, com o processo decisório de sua
instituição ao produzir documentos conclusivos e/ou prospectivos.
b) Possibilidade de multiplicar seu conhecimento entre os integrantes da Agência
de Inteligência.
c) Promover mudanças que se façam necessárias, a fim de melhorar a estrutura de
Inteligência de sua Instituição, criando novas rotinas de trabalho que sejam mais
efetivas ao processo decisório da mesma.

4. Conteúdo programático
a) A Lógica aplicada aos Conhecimentos de Inteligência “Informação” e
“Apreciação”.
b) A Metodologia para a produção do Conhecimento de Inteligência
“Informação” e “Apreciação”.
c) A redação de Conhecimentos de Inteligência que utilizam o raciocínio.

d) A Escala do Domínio Cognitivo e a Redação dos Conhecimentos de
Inteligência “Informação” e “Apreciação”.

5. Dinâmica do curso
a) O curso será desenvolvido à distância, com o apoio de livro didático e de aulas
gravadas e ao vivo, destinadas à exposição da teoria e solução de dúvidas.
b) Terá a duração de 10 (dez) semanas (cronograma anexo).
c) Será disponibilizado um livro didático com o material de apoio.
d) Os exercícios serão realizados de forma controlada pelo professor.
e) Serão realizadas duas Avaliações a Distância (AD): uma teórica e outra prática.
6. Informações Gerais
a. Curso 100% a distância
b. Inscrições abertas:
c. Início do curso:
d. Carga Horária: 100 horas.
e. Semanas letivas: 10 semanas
f. Investimento: R$ 1.100,00
g. Inclui: Dupla Certificação (CEAS-INTERNACIONAL e FACULDADE
EINSTEIN–FACEI – Curso de Extensão Univesitária) e material didático.
h. Desconto: 10% de desconto para 3 ou mais colaboradores da mesma empresa.
i. Formas de pagamento:
-Boleto ou Depósito Bancário
-Os pagamentos via Cartão de Crédito são processados pelo site PayU/B!cash. Para
pagamento pelo BCASH, acessar o site www.ceasbrasil.com.br, link COMPRAR
CURSOS-PayU/B!cash, onde o comprador será redirecionado a página onde
poderá escolher pagar com seu cartão de crédito em até 12x.
Importante: O site PayU/B!cash conta com um prazo de até 24 horas úteis para
confirmar seu pagamento por cartão de crédito. Serão acrescidas as taxas de
parcelamento pelo sistema PayU/B!cash.
j. Cronograma do curso (Anexo)
k. Requisito: Ter participado do curso CPAI, da CEAS, ou ter curso com ementa
semelhante, ou mesmo experiência profissional comprovada, no âmbito da
Atividade de Inteligência, nas áreas da segurança pública, ou privada.
l. Documentação específica necessária:

- Curriculum Vitae
- Carta de Motivação ao curso, explicando brevemente os motivos que o
motivaram a participar do curso.
- Ficha de inscrição
- Documentação digitalizada (frente e verso): Carteira de identidade com foto.
- Comprovante de pagamento
CEAS reserva-se o direito de aceitar a inscrição ou não. Este curso é aberto a
um público especifico cuja seleção é de competência da CEAS-BRASIL.
CEAS-BRASIL reserva-se o direito de não ministrar o curso caso não haja o número
mínimo de alunos necessários à sua viabilidade ou prorrogar a data de início pelo
mesmo motivo.
Informações e Inscrições: o interessado deverá solicitar a ficha de inscrição através do
e-mail contato@ceasbrasil.com.br

COORDENADOR: Daltro Feil - diretor da UNICEAS (UNIVERSIDADE CEAS)
INSTRUTOR DO CURSO:
Cel R1 EB ANDRÉ HAYDT CASTELLO BRANCO
Especialista na área de INTELIGÊNCIA, nos níveis estratégico e operacional.
Possui os seguintes cursos:
- Doutorado em Curso de Altos Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado
Maior do Exército, ECEME.
- Pós-graduação em Inteligência Estratégica pela Universidade Gama Filho.
- Mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
- Curso de Política Estratégia e Alta Administração pela Escola de Comando e Estado
Maior do Exército, ECEME.
- Curso de Análise de Inteligência pela Escola Nacional de Inteligência.
- Curso Fundamentos Gestão da Segurança da Informação e Comunicações Pelo
Gabinete de Segurança Institucional.
-
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- Noções Fundamentais de Contraterrorismo, pela ABIN.
Principais funções desempenhadas
- Professor da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN
- Professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
- Analista-Chefe de Subseção de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército
- Chefe da Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército
- Adido Militar do Exército e da Marinha de Guerra, no Equador
- Assessor militar na Agência Brasileira de Inteligência – Superintendência de Santa
Catarina, de agosto de 2008 até maio de 2012
- Professor-colaborador da Escola de Inteligência da ABIN
- Professor da Unisul Virtual

Depoimentos de ex-alunos
A seguir estão alguns trechos de depoimentos de ex-alunos do curso.
“Ótimo curso, aulas e materiais didáticos excelentes ministrados pelo Coronel André
Castelo Branco, Professor de Altíssimo Nível com extensa experiência na área de
Inteligência e Contra Inteligência e que conhece a fundo o assunto em questão, superou
as expectativas, curso excelente, recomendo a todos”
Jefferson Andrey Navegante de Queiroz – Manaus/AM.
“Excelente curso!! O professor possui larga experiência no assunto e apresenta os
conteúdos de forma didática e bem exemplificada. A coordenação pedagógica do CEAS
também está de parabéns pela interação e acompanhamento permanente dos alunos!!”
Maurício Viegas Pinto – Brasília /DF
“O curso de vocês é excelente nível técnico e didático. O prof. André é um mestre
embora minha área de atuação é mais campo foi de grande valia todo conhecimento
adquirido, Participei de vários cursos fora do país de alto nível e o da CEAS não perde
nada para os de Israel desejo fazer outros com vocês!”
Omar Dias – Rio Grande /RS
"O conteúdo ministrado é de grande valia para diversos profissionais - sejam eles da
esfera pública ou privada. Por meio de leituras, vídeos e exercícios, é possível adquirir
um sólido conhecimento acerca da análise de inteligência. A dinâmica do curso é
flexível e há total suporte por parte da organização. Atendeu às minhas expectativas."
Aires Duarte da Fonseca – Lorena /SP
“Sou formado em Gestão de Segurança Privada e Pós-Graduado em Gestão
Estratégica de Logística e da Produção. Concluí o curso CERTIFICADO

PROFESIONAL EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA-CPAI e agora participei e concluí
o Curso de Análise de Inteligência, nível avançado. Foram dois cursos muito bons, que
agregaram muito meus conhecimentos, o que mais gostei nos cursos foram: o
profissionalismo do Professor e Diretor, materiais didáticos, cronograma do curso, as
vídeo-aulas, Feedback dos e-mails com as dúvidas que surgiram durante o curso”.
Nilson Eustáquio Santos – Belo Horizonte /MG
“O Curso foi muito bom e trouxe conhecimentos em uma área delicada e
imprescindível da área de segurança, com boa instrução e acompanhamento do
ministrante Prof André. Certamente houve crescimento e novos conhecimentos aos
participantes”.
Adriano Gothardo Fleck - Novo Hamburgo /RS
”Parabéns ao Professor André Castelo Branco, pela brilhante iniciativa de passar
conhecimento com maestria e dominação total da atividade de inteligência e com uma
atuação extraordinária. Hoje em um estado de certeza, obtive mais conhecimento sobre
inteligência”.

