CURSO ONLINE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS (LGPD) – IMPLEMENTADO A PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS. METODOLOGIA ARCA:
ADMINISTRAÇÃO – RISCOS – CONTROLE - AUDITORIA
03, 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2021

OBJETIVO

Disponibilizar aos participantes uma metodologia prática para implantação da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) por meio da técnica de administração por processos, planejamento e organização do
Controle Interno da Informação com foco na proteção de dados pessoais.

PÚBLICO-ALVO

Administradores, gestores públicos, membros do Poder Legislativo, Procuradores, Controladores Internos, agentes públicos em geral, prestadores de serviços da Administração Pública, operadores do
Direito e comunidade acadêmica com interesse em áreas do conhecimento da Ciência da Administração,
Governança, Riscos, Controles e Auditoria.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no curso é baseada em teorias e práticas da “Aprendizagem por Projetos”
intercalada com interações sendo o conteúdo programático desenvolvido em ambiente virtual de videoconferência com transmissão ao vido em módulos ARCA (Administração – Riscos – Controle –
Auditoria) em uma didática “espiral” em que são apresentados aos participantes os temas A.R.C.A.
em ciclos dentro de cada módulo.

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR

8 horas online divididas em dois módulos de 04 horas.
Fernando de Almeida de Souza : Bacharel em Administração com habilitação em Sistemas de Informação, especialista pós-graduado em Auditoria Governamental e pós-graduando pesquisador em
Cybersecurity e Investigação de Crimes Digitais, analista de sistemas, pesquisador independente em
Inteligência Artificial e ‘Graph Databases’, Auditor Interno de carreira há 13 anos na Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG, ex-Controlador-Geral do município de Conselheiro Lafaiete-MG, membro do “IIA Global - Institute of Internal Auditors” e “IIA Brasil – Instituto dos Auditores
Internos do Brasil” e Presidente da Associação dos Auditores Internos do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais – AUDIN/MG.
PROGRAMAÇÃO

Primeiro dia: 03/05/2021
8h: MÓDULO I
A – Administração:
- Administração: organização, funções,
atividades e projetos.
- Administração por processos: conceitos fundamentais.
- Projeto em sete tempos: a implementação da LGPD.
- Mapeamento de processos da administração (BPMN).
- Redesenho e aperfeiçoamento de processos: a essência da LGPD.
12h: Encerramento do primeiro dia.
Segundo dia: 05/05/2021
8h: MÓDULO II

R – Riscos:
- Riscos organizacionais: conceitos e
espécies.
- Gestão de riscos de informação ACID:
foco na confidencialidade.
- Contramedidas para ameaças e para
vulnerabilidade.
- Contramedidas contingenciais.
12h: Encerramento do segundo dia.
Terceiro dia: 06/05/2021
8h: MÓDULO III
C – Controle:
- Política de segurança da informação
para a LGPD: aspectos humanos, estruturais e procedimentais.
- Processo de controle interno da infor-

mação: projeto e implementação.
12h: Encerramento do terceiro dia.
Quarto dia: 07/05/2021
8h: MÓDULO IV
A – Auditoria:
- O papel do controle interno na avaliação da Administração da Informação e
conhecimento.
- A essência da auditoria.
- Modelo de auditoria interna de conformidade LGPD.
- Modelo de auditoria interna de desempenho LGPD.
12h: Encerramento do curso.

INVE STIME NTO

INF ORMAÇ ÕE S

R$ 450,00 (Municípios Afiliados)
R$ 900,00 (Público Geral)
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