


BLOCO

CISSP - TECNOLOGIA 
E GESTÃO

Framework CISSP - Segurança 
e Gerenciamento de Riscos, 
Segurança de Ativos, 
Arquitetura e Engenharia de 
Segurança e Segurança de 
Comunicação e Rede

Avaliar e aplicar conceitos de 
confidencialidade, integridade e 
disponibilidade e de de governança 
de segurança; Determinar os 
requisitos de conformidade; Explicar 
as questões legais e regulamentares 
que dizem respeito à segurança da 
informação em um ambiente global; 
Promover a ética profissional com 
ênfase nos aspectos de segurança 
da informação; Desenvolver e 
implementar políticas, normas, 
procedimentos e diretrizes de 
segurança; Identificar e priorizar 
os requisitos de Continuidade de 
Negócios (BC); Aplicar políticas 
e procedimentos de segurança 
de pessoal; Aplicar conceitos 
de gerenciamento de risco e de 
metodologias de modelagem de 
ameaças; 

E mais 16 competências.

Framework CISSP - 
Gerenciamento de Identidade 
e Acesso (IAM), Avaliação e 
Teste de Segurança, Operações 
de Segurança e Segurança de 
Desenvolvimento de Software

Controlar o acesso físico e lógico aos 
ativos;  Gerenciar a identificação e 
autenticação de pessoas, dispositivos 
e serviços; Integrar o gerenciamento 
de identidade como um serviço para 
terceiros; Implementar e gerenciar 
mecanismos de autorização; 
Gerenciar o ciclo de vida de 
fornecimento de identidade e acesso; 
Conceber estratégias de avaliação, 
teste e auditoria; Realizar testes de 
controle de segurança; Coletar dados 
do processo de segurança; Realizar 
auditorias de segurança; Apoiar 
investigações; 

E mais 18 competências.

PROJETO DE BLOCO
Elaboração de uma proposta de 
implantação de segurança um plano 
de recuperação de desastres de 
forma completa. A proposta deve 
incluir escopo e plano de ação, 
avaliação de impacto do negócio, 
testes do plano de recuperação 
de desastres, procedimento de 
recuperação de desastres, além de 
abordar as justificativas de recursos 
que se destinam a implantação deste 
tipo de contingência.

BLOCO

CRISC - GESTÃO DE 
RISCOS E COMPLIANCE
CRISC - GESTÃO DE RISCOS DA 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO I

Explicar os conceitos relacionados ao 
ciclo de vida do risco em processos 
de TI; Realizar análise qualitativa 
e quantitativa de riscos; Conhecer 
os principais softwares de GRC; 
Desenhar, implementar, monitorar 
e manter controles para sistemas 
de informação (SI); Explicar os 
objetivos para os domínios de 
trabalho do “framework CRISC; 
Diferenciar gestão de risco e 
governança de risco; Identificar os 
papéis e responsabilidades pelo 
gerenciamento de riscos; Identificar 
padrões, estruturas e práticas 
relevantes da gestão de riscos; 
Explicar o significado dos principais 
conceitos de gerenciamento de 
riscos, incluindo apetite ao risco e 
tolerância ao risco; Diferenciar entre 
ameaças e vulnerabilidades.

E mais 12 competências.

CRISC - GESTÃO DE RISCOS 
DA SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO II 

Explicar os princípios da propriedade 
do risco; Elencar os requisitos, 
ferramentas e técnicas comuns de 
relatórios de risco e conformidade; 
Distinguir os principais indicadores 
de desempenho e os principais 
indicadores de risco; Descrever o 
processo de extração e agregação 
de dados e o uso de ferramentas 
e técnicas de análise; Diferenciar 
os vários tipos de processos para 
monitoramento de riscos da 
organização; Identificar padrões, 
estruturas e práticas relacionadas 
ao monitoramento de riscos; Listar 
diferentes categorias de controle e 
seus efeitos; Explicar a importância 
de equilibrar o custo e o benefício do 
controle; Combinar o entendimento 
do processo SDLC para implementar 
os controles de SI de forma eficiente 
e eficaz; Diferenciar os quatro 
estágios de alto nível do SDLC.

E mais 7 competências.

PROJETO DE BLOCO 

Desenvolvimento de uma proposta 
de implantação do gerenciamento de 
riscos de segurança de informação, 
explorando as abordagens 
qualitativas e quantitativas e 
também as ferramentas de gestão 
de riscos.

BLOCO

CISM - PLANEJAMENTO 
E GOVERNANÇA DA 
SEGURANÇA

CISM - PLANEJAMENTO DA 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Planejar e criar a estratégia de 
segurança da informação alinhada à 
governança corporativa; Estabelecer 
uma estrutura de governança 
de segurança da informação; 
Criar políticas de segurança da 
informação; Escrever casos de 
negócios relativos à segurança da 
informação; Identificar influências 
internas e externas para a 
organização; 

E mais 10 competências.

CISM - GESTÃO DA SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

Estabelecer e manter o programa de 
segurança da informação; Garantir 
o alinhamento entre o programa 
de segurança da informação 
e outras funções de negócios; 
Identificar, adquirir, gerenciar e 
definir requisitos para recursos 
internos e externos; Estabelecer 
arquiteturas de segurança da 
informação; Estabelecer padrões, 
procedimentos e diretrizes 
de segurança da informação 
organizacional; Estabelecer um 
programa de conscientização e 
treinamento em segurança da 
informação; Integrar os requisitos 
de segurança da informação 
nos processos organizacionais; 
Integrar requisitos de segurança 
da informação em contratos e 
atividades de terceiros; Estabelecer, 
monitorar e reportar periodicamente 
a gestão do programa e as métricas 
operacionais; Estabelecer uma 
definição organizacional e hierarquia 
de severidade para incidentes de 
segurança da informação.

E mais 13 competências. 

PROJETO DE BLOCO 

Desenvolvimento de uma proposta 
de reestruturação da área de 
segurança da informação de uma 
organização, com detalhamento do 
investimento necessário, estrutura 
organizacional ideal, principais 
medidas e controles de proteção ao 
negócio e orçamento necessário. 

BLOCO

LGPD E GESTÃO PARA 
SEGURANÇA

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE 
DADOS CONFORME A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS 
(LGPD) BRASILEIRA

Explicar os aspectos conceituais 
da GDPR e da LGPD, incluindo o 
contexto histórico, escopo material 
e territoral bem como os principais 
papéis e responsabilidades das 
partes interessada; Explicar os 
conceitos os conceitos de motivos 
legítimos e limitação de finalidade; 
Atuar de maneira tempestiva em 
cenários de violações de dados; 
Organizar a proteção de dados 
conforme a LGPD. 

E mais 5 competências.

GESTÃO PARA SEGURANÇA - 
GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE TI

Gerenciar de forma estratégica 
a área de TI, aplicando os 
conceitos, ferramentas e técnicas 
do gerenciamento de portfólio 
de serviço, financeiro, demanda e 
relacionamento de negócio; Aplicar 
os processos de desenho de serviço 
como gerenciamento do catálogo 
de serviços, nível de serviços, 
disponibilidade, capacidade, 
continuidade dos serviços, segurança 
da informação e gerenciamento dos 
fornecedores; Conduzir os processos 
de transição de serviço, como o 
processo de gerenciamento da 
mudança, configuração e de ativo de 
serviço, gerenciamento de liberação 
e implantação, validação e teste.

E mais 5 competências.

PROJETO DE BLOCO 

Desenvolvimento de uma proposta 
de adequação de uma organização 
à LGPD brasileira a partir de uma 
avaliação inicial de privacidade de 
dados.

OBSERVAÇÃO:
O projeto 
pedagógico 
deste MBA está 
em constante 
atualização e 
evolução. Assim, é 
recomendável que 
você verifique, no 
momento da sua 
matrícula, eventuais 
atualizações no 
conteúdo.
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disponibilidade e de de governança 
de segurança; Determinar os 
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ênfase nos aspectos de segurança 
da informação; Desenvolver e 
implementar políticas, normas, 
procedimentos e diretrizes de 
segurança; Identificar e priorizar 
os requisitos de Continuidade de 
Negócios (BC); Aplicar políticas 
e procedimentos de segurança 
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de gerenciamento de risco e de 
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ameaças; 

E mais 16 competências.
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Controlar o acesso físico e lógico aos 
ativos;  Gerenciar a identificação e 
autenticação de pessoas, dispositivos 
e serviços; Integrar o gerenciamento 
de identidade como um serviço para 
terceiros; Implementar e gerenciar 
mecanismos de autorização; 
Gerenciar o ciclo de vida de 
fornecimento de identidade e acesso; 
Conceber estratégias de avaliação, 
teste e auditoria; Realizar testes de 
controle de segurança; Coletar dados 
do processo de segurança; Realizar 
auditorias de segurança; Apoiar 
investigações; 

E mais 18 competências.
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incluir escopo e plano de ação, 
avaliação de impacto do negócio, 
testes do plano de recuperação 
de desastres, procedimento de 
recuperação de desastres, além de 
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que se destinam a implantação deste 
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Explicar os conceitos relacionados ao 
ciclo de vida do risco em processos 
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Desenhar, implementar, monitorar 
e manter controles para sistemas 
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trabalho do “framework CRISC; 
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Explicar os princípios da propriedade 
do risco; Elencar os requisitos, 
ferramentas e técnicas comuns de 
relatórios de risco e conformidade; 
Distinguir os principais indicadores 
de desempenho e os principais 
indicadores de risco; Descrever o 
processo de extração e agregação 
de dados e o uso de ferramentas 
e técnicas de análise; Diferenciar 
os vários tipos de processos para 
monitoramento de riscos da 
organização; Identificar padrões, 
estruturas e práticas relacionadas 
ao monitoramento de riscos; Listar 
diferentes categorias de controle e 
seus efeitos; Explicar a importância 
de equilibrar o custo e o benefício do 
controle; Combinar o entendimento 
do processo SDLC para implementar 
os controles de SI de forma eficiente 
e eficaz; Diferenciar os quatro 
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E mais 7 competências.
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