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Objetivos
Proporcionar o entendimento dos Requisitos das Normas ISO 27001 e ISO
27701, bem como qualificar de maneira sólida Auditores Líderes de Sistemas
Integrados de Gestão da Segurança e da Privacidade de Informações,
apresentando aos participantes uma visão abrangente dos conceitos e
fundamentos dos Sistemas de Gestão da Segurança e da Privacidade de
Informações e da função Auditoria, através de uma abordagem essencialmente
participativa e aplicada.

Público-alvo
Profissionais de diversas áreas, envolvidos com Sistemas Integrados de Gestão da
Segurança e da privacidade da Informação e com as normas ISO 27001 : 2013 e
ISO 27701 : 2019, visando atender às necessidades de empresas / pessoas que:
1. Possuem ou estão implementando um Sistema de Gestão da Qualidade;
2. Necessitam capacitar pessoal para a função Auditoria, tanto interna quanto
externa; e
3. Buscam um melhor preparo para obter maior proveito das auditorias internas e
externas.

Pré-requisitos
Para um melhor aproveitamento, a ATSG recomenda:
1. Experiência na área de Segurança e da privacidade da Informação
e/ou
2. Leitura prévia das normas ISO 27001 : 2013, ISO 27701 : 2019 e
NBR ISO 19011:2018.

Plataforma AaD da ATSG
atsg.online
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1. Introdução aos Sistemas de Gestão
2. Conceitos, Fundamentos e Histórico dos Sistemas de Gestão da Segurança e da
Privacidade de Informações
3. Avaliação por terceira parte da conformidade dos Sistemas de Gestão da
Segurança e da Privacidade de Informações a Norma ISO 17021
4. A estrutura padrão das Normas ISO de Sistemas de Gestão e a abordagem
alinhada ao ciclo P-D-C-A (Planejar – Fazer – Verificar - Agir)
5. Requisitos da Norma ISO 27001 : 2013
6. Requisitos da Norma ISO 27701 : 2019
7. Entendendo os Controles apresentados na ISO 27002 : 2013
8. Auditorias de Sistemas de Gestão e a Norma NBR ISO 19011 : 2018
9. Etapas da Auditoria e o ciclo P-C-R-A (Planejar – Conduzir – Relatar e
Acompanhar)
10.
Perfil dos Auditores de Sistemas de Gestão da Segurança e da Privacidade de
Informações, e fatores Humanos nas Auditorias
11.
Registro e Certificação de Auditores de Sistemas de Gestão da Segurança e
da Privacidade de Informações

Trilha de Formação
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Critérios de avaliação Declarações de
Competência e Atestado de Formação
O aproveitamento dos participantes é avaliado em cada Módulo de
Competência que integra a Trilha de Formação.
São dois os requisitos para obter o Atestado de Formação:
- ter êxito em todos os módulos que compõe a Trilha de Formação desejada
(desempenho acima de 70% em todas as avaliações de competências), e
- participar e fazer um relato sobre as “lições aprendidas” de – no mínimo –
três encontros virtuais (com 2 h de duração cada) com os Tutores da ATSG.
Estes encontros ocorrem todas as quartas-feiras, das 19:00 às 21:00, via
Zoom.
O período mínimo para integralização dos Módulos de Competência de uma
determinada Trilha de Formação é de 14 (catorze) dias e o máximo é de 60
(sessenta) dias.
Cada participante escolhe o ritmo e agenda que melhor se adequar à sua
disponibilidade, respeitados estes limites mínimos e máximos.

Certificação / Registro Profissional
Uma vez atendidos os requisitos acima, é gerado um Atestado de Formação
que apresenta a logomarca da PROCERT, evidenciando o seu
reconhecimento por este organismo.
O Registro do Profissional junto à PROCERT se dá automaticamente, uma
vez obtido o Atestado de Formação.
Para avançar para o “status” de Profissional Certificado pela PROCERT, é
necessário demonstrar o atendimento aos demais requisitos deste
Organismo.
Da mesma forma, os Atestados de Formação emitidos pela ATSG são
aceitos pelos seguintes Organismos de Certificação de Pessoas:
- Certus Professional Certification (www.certuspro.com)
- Global PCS (https://pt.globalpersoncert.com)
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Carga-horária equivalente
Se comparado com turmas presenciais a dedicação para cumprir
todos os requisitos desta Trilha de Formação é da ordem de 64
(sessenta e quatro) horas.

Tutores
A ATSG mantém um rigoroso processo de seleção e qualificação de seus
Tutores, que inclui avaliações periódicas e contínuo desenvolvimento.

Investimento e condições de pagamento
R$ 1.776,00
▪

Este valor pode ser pago por TED, boleto ou cartão de crédito em até 3 (três)
vezes, sem acréscimo.

▪

A ATSG mantém parceria com a Provi (www.provi.com.br) para financiamento
de seus treinamentos através de boleto bancário, mediante aprovação
cadastral e em condições muito especiais.

▪

A partir da 2ª inscrição pela mesma empresa (mesmo CNPJ), oferecemos
desconto de 5% (cinco por cento) e a partir da 4ª inscrição oferecemos 10%
(dez por cento). Para quantidades maiores de inscritos, contatar a ATSG.

▪

Ex-alunos contam igualmente com 5% de desconto.

▪

Impostos: Estes valores incluem os Impostos Municipais no Domicílio Fiscal da
ATSG (Santana de Parnaíba / SP). Eventuais impostos municipais devidos ao
município sede do Cliente serão adicionados aos preços aqui apresentados.

▪

Condição especial válida EXCLUSIVAMENTE para inscrições realizadas e pagas
até 31 de dezembro de 2020.

Formações “in company”
A ATSG encoraja empresas a contratar múltiplas inscrições para Formar / Reciclar
seus Profissionais com atuam com Sistemas de Gestão baseados em Normas ISO.
Consulte-nos para conhecer cursos disponíveis e condições especiais para
múltiplas inscrições
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Responsável técnico
Rogério Campos Meira atua com Consultoria, Capacitação e
Auditorias em organizações que buscam a geração de valor
às partes interessadas na adoção de referenciais externos
para balizar sua gestão, como Normas e Critérios de
Prêmios.
Possui

uma

especial

competência

com

pensamento

sistêmico

e

análises

disruptivas, aliada a uma importante bagagem com padronização e busca da
disciplina, excelência e inovação, com soluções simples e robustas, gerando
insights, construindo consenso e mediando o aprendizado, com uma singular
capacidade de envolver e motivar pessoas.
Conta com mais de 35 anos de atuação profissional e uma larga vivência voltada
ao Modelamento, Gestão, Avaliação e Estratégias de Negócios de diversos portes e
segmentos, que inclui condução de palestras e experiência e interação multicultural
em mais de uma dúzia de diferentes países, além do Brasil.
Sócio e Diretor Executivo da ATSG – Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão,
já atuou como Examinador e Examinador Sênior do Prêmio Nacional da Qualidade,
Juiz do Prêmio Qualidade RS, e Juiz do ITEA –International Team Excellence Award
(EUA).
Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Mastère em Gerenciamento da Qualidade pela ENSAM – Paris, França, formação para
Conselheiro de Administração pelo IBGC e cursos de especialização na Argentina,
EUA, França, Japão e Inglaterra. Expert em Comportamento Organizacional,
Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Sistemas de Gestão e
Aprendizado Organizacional.
É Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC) pelo Ethics & Compliance
Initiative (ECI), detentor de quatro Certificações pela ASQ – American Society for
Quality (CBA, CFSQA, CQA e CMQ/OE), e de três pelo BRCCI –Business Resilience
Certification Consortium International (CBRA, CBRM e MABR).
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