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Curso

INOVAÇÃO EM SEGURANÇA
APRESENTAÇÃO
O curso Inovação em Segurança foi desenvolvido pela LOGOS - Inteligência e Planejamento Estratégico
com a finalidade de fornecer uma visão geral e tendências de inovação em Segurança Institucional e Empresarial.
- Como as inovações em segurança impactam sua organização?
- Como fazer inovação em segurança na sua organização?
Com foco nestes dois eixos o conteúdo do curso aborda o efeito das principais tecnologias e sua relação
com a segurança, assim como apresenta formas de desenvolver serviços e processos em segurança que agreguem
valor a sua organização e caracterizem uma inovação.
São apresentadas novas tecnologias e tendências de mercado e como isso afeta a atividade de Segurança
Institucional e Empresarial, fornecendo subsídios para planejar de forma mais efetiva os investimentos futuros em
segurança na organização.
O curso também aborda conceitos de inovação em serviços e processos do ponto de vista governamental
e sua aplicabilidade em segurança, bem como de que forma novos processos e serviços implementados pelo governo
influenciam na segurança como um todo.

OBJETIVOS
1) Capacitar profissionais que atuam na área de Segurança Institucional, Segurança Empresarial,
Contrainteligência e em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou em áreas correlatas em
organizações públicas ou privadas, fornecendo o conhecimento necessário para:
- aplicar inovações tecnológicas na atividade de Segurança;
- desenvolver inovação de serviços e processos em Segurança;
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- compreender e desenvolver inovação no governo;
- aplicar processos de inovação na estruturação e gerenciamento da atividade de Segurança
Institucional, Segurança Empresarial e Contrainteligência.
2) Atualizar os profissionais que atuam na área de Segurança, Contrainteligência e TIC em relação às principais
tecnologias envolvidas.
3) Capacitar os profissionais a pensarem no longo prazo para processo de aquisições.
No decorrer do curso, na abordagem de cada tecnologia, será descrita uma conceituação histórica, quais são as
tecnologias atuais, como essa tecnologia afeta o dia-a-dia de segurança e quais são as tendências e evoluções previstas para as
tecnologias apresentadas.
Ao abordar os processos de aquisições de tecnologia com base na Lei 8.666/93 será explanado sobre como comprar a
melhor tecnologia com o melhor preço, como garantir que as aquisições de tecnologia não fiquem defasadas, os itens
indispensáveis para um edital de licitação e discussão sobre alternativas para as aquisições.

PÚBLICO ALVO
O programa foi desenvolvido para integrantes de organizações públicas e privadas que atuam na área de
Segurança Institucional, Segurança Privada, Contrainteligência e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
em funções de direção, gerência, chefias, assessorias de segurança, coordenadorias, assim como agentes e
técnicos de segurança e TIC.
É direcionado, também, para profissionais de atividades correlatas, como, corregedoria, controle interno,
auditoria e, pela abrangência do assunto, profissionais das áreas de planejamento estratégico, recursos humanos,
tecnologia da informação e comunicação, arquivo e documentação e engenharia e arquitetura.

METODOLOGIA
Apresentação do assunto por meio de palestras, discussão dirigida em debates controlados, realização de
prática. São realizados exercícios em grupo ou individualmente, com apresentação de soluções pelos participantes
e análise de resultados. Ao longo do curso é proporcionado ao aluno desenvolver minutas de planejamento para a
sua organização.
São apresentados exemplos em situações contextualizadas, de acordo com a realidade, as características e
as especificidades da atividade de Segurança e Contrainteligência em organizações públicas e privadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Elementos de Segurança Institucional e Empresarial.
2. Conceitos e processos fundamentais de Inovação.
- Inovação de produtos, processos e serviços.
- Cenários prospectivos e tendências.
- Inovação em governo.
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3. Tecnologias de controle de acesso.
4. Tecnologias para comunicação e geoposicionamento.
5. Inteligência de imagens.
6. Inteligência em fontes abertas.
7. Inovação em segurança da informação.
8. Aquisição de tecnologias – Como garantir os investimentos.

COORDENADOR DO CURSO
Camel André de Godoy Farah

PROFESSORES

Camel André de Godoy Farah
Doutor em Ciências Militares e Mestre em Aplicações Militares, com especialização em Política e Estratégia;
Inteligência; Comunicações e Globalização, Justiça e Segurança Humana.
Coronel do Exército Brasileiro (da reserva) exerceu a atividade de Inteligência durante vários anos no
Exército, o que lhe proporcionou expertise nas áreas de Inteligência, Contrainteligência, Segurança Institucional e
Gestão de Riscos.
Foi Coordenador de Proteção ao Desempenho das Funções Institucionais e posteriormente Chefe Adjunto
da Unidade de Segurança Institucional da Procuradoria Geral da República, onde participou da elaboração da Política
de Segurança Institucional e do Plano de Segurança Institucional do Ministério Público Federal, entre outras
atividades e projetos relevantes realizados.
Em 2012 e 2013, foi consultor de Segurança Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público e
desenvolveu capacitação em Segurança Institucional para a Procuradoria Geral da República, Ministério Público do
Estado do Amazonas e Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.
Exerceu atividade docente na Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais (FESMPMG)
no curso de Especialização em Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública, em 2013.
Realizou a Gestão de Riscos para a Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade sede de Belo
Horizonte - MG, capacitando e treinando uma equipe de 30 analistas de Inteligência dos Órgãos de Segurança Pública
e Defesa Social do Governo de Minas Gerais em atividade que envolveu as áreas de conhecimento de Segurança,
Inteligência, Contrainteligência e Gestão de Riscos.
Foi palestrante no 3º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, organizado pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), sobre o tema Gestão de Risco em Segurança Institucional e no 4º Congresso
Brasileiro de Gestão do Ministério Público, sobre os temas Gestão de Risco em Segurança da Informação e Cultura
de Segurança Institucional.
Desenvolveu capacitação em Gestão de Segurança Institucional para a Procuradoria Geral da República,
Ministério Público do Estado de Pernambuco e para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em 2014.
Neste ano realizou, ainda, capacitação em Inteligência e Contrainteligência para a Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Rio Grande do Norte.
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Em 2015 desenvolveu capacitação em Inteligência Estratégica de Segurança Pública para a Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná e consultoria em Segurança Empresarial para
empresas privadas nacionais.
Além das atividades citadas, ministra palestras em diversos órgãos públicos a respeito de Inteligência,
Segurança Institucional e Gestão de Riscos, onde se destacam CNMP, Procuradoria da República no Estado de Santa
Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina, Ministério Público Militar, entre outros.
É autor de dois e-books sobre Segurança Institucional: Gestão de Segurança Institucional (ISBN 978-85915332-1-3) e Assessoria Técnica de Segurança- Ministério Público Federal (ISBN 978-85-915332-0-6). Possui
diversos artigos publicados em revistas especializadas, destacando-se a Revista do 4º Congresso Brasileiro de Gestão
do Ministério Público, organizado pelo CNMP, que publicou os artigos “Segurança para quê” e Gestão de Riscos de
Segurança da Informação”.
Foi o primeiro editor da Revista Liderança Militar, revista científica do programa de pós-graduação
(Mestrado) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército (EsAO), em 2004.
É docente da UNISUL (Universidade do Sul de Santa Catarina) no curso de graduação de Tecnologia de
Segurança Pública em que ministra as disciplinas de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos; Inteligência e Segurança
Pública; Análise e Gestão de Riscos e Terrorismo, Narcotráfico, Organizações Criminosas e Crimes Digitais. Na pósgraduação é professor tutor e professor pesquisador dos cursos de Inteligência de Segurança e Segurança Privada.
Como professor da UNISUL é autor de dois livros didáticos (ISBN 978-85-7817-901-4 e 978-85-7817-938-0) e coautor
em dois livros (ISBN 978-85-7817-990-8 e 978-85-7817-809-3)
Atualmente realiza consultorias e ministra cursos abertos de Segurança Institucional e Gerenciamento de
Riscos por meio da empresa LOGOS – Inteligência e Planejamento Estratégico.

Alexandre Ouriques de Castro
Especialista em inovação e tecnologias de Segurança. Possui formação em Engenharia Elétrica, com
especializações em Telecomunicações e Estratégia Empresarial.
Executivo com ampla experiência nas áreas de Telecom e TI, em multinacionais e startups. Business
partner da operação no Brasil, com participação ativa em decisões de negócios e estratégias comerciais.
Possui sólidos conhecimentos e experiência em todas as etapas de desenvolvimento de produtos e
processos de inovação, incluindo a idealização, validação do mercado, elaboração do business plan e
desenvolvimento.
A experiência em empresas privadas de tecnologia proporcionaram vivência no mercado de Segurança
Pública e Defesa no Brasil e América do Sul, com histórico de negociações junto ao governo, em todas as esferas,
bem como com empresas privadas, na abertura de novos mercados, ampliação da carteira de clientes e construção
de parcerias estratégicas.
É possuidor de experiência internacional, com reporte ao exterior, participação em treinamentos e reuniões
fora do país e extenso relacionamento com clientes e parceiros de negócios na China, Israel e EUA.
Ressalta-se a capacidade de atuação em ambiente multidisciplinar e multicultural, sob organizações
matriciais, tendo liderado a implementação de sinergias e governança corporativa no país.
É palestrante em diversos eventos do segmento de Segurança Pública e Defesa, com destaque para
aplicação de soluções em TI no segmento Segurança e Contrainteligência.
Até 2008, atuou como Engenheiro de Telecomunicações em Operadoras de Telefonia do país. De 2008 até
2011, atuou como Consultor de Inovação da Suntech, empresa sediada em Florianópolis, atuando no planejamento
e desenvolvimento de produtos no segmento de Segurança Pública.
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De 2011 até 2017, atuou como Diretor de Soluções da filial brasileira da multinacional americana Verint,
que possui um extenso portfólio de soluções de Inteligência para o segmento de Segurança Pública e Defesa.

DATA E LOCAL
DATA: 28, 29 e 30 de novembro de 2017.
CARGA HORÁRIA: 20 horas/aula.
HORÁRIO: 09h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30.
LOCAL: Brasília - DF.
Metropolitan Flat
Sala de eventos
SHN Quadra 2 Bloco H
Brasília-DF

INSCRIÇÕES
O interessado em participar do curso deverá encaminhar a ficha de inscrição (em anexo) preenchida para o
e-mail contato@logosconsult.com.br, até 21 de novembro de 2017.
A confirmação da inscrição somente ocorrerá com o recebimento de cópia da nota de empenho ou do
comprovante de depósito em conta corrente, a qual deverá ser encaminhada, impreterivelmente, até 24 de
novembro de 2017 para o e-mail contato@logosconsult.com.br.
As vagas são limitadas, a fim de permitir a prática e o aproveitamento no curso. As inscrições obedecerão
a ordem de recebimento da documentação pela LOGOS e comprovação de pagamento.

CERTIFICADO
Será emitido certificado de conclusão do curso aos participantes com 75% de presença.

INVESTIMENTO
O investimento é de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).
Inclusos: material didático, material de apoio (caneta, bloco de anotações e pasta) e coffee break.
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FORMAS DE PAGAMENTO
Órgãos públicos.
Nota de Empenho em favor de:
CAMEL ANDRÉ DE GODOY FARAH EIRELI - EPP
LOGOS – INTELIGÊNCIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
CNPJ 14.481.968/0001-91
Rua Crispim Mira, nº 124, salas 1 e 2 - Centro – Florianópolis/SC – CEP 88020-540
Empresas e inscrições individuais.
Depósito em conta corrente:
Banco do Brasil – 001
Agência: 3174-7
Conta corrente 98.809-X
Favor encaminhar o comprovante digitalizado para o e-mail: contato@logosconsult.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES
Atenção!
Antes de realizar reservas em hotel e aquisição de passagens certifique-se da confirmação de sua
inscrição e realização do curso.
Site: www.logosconsult.com.br
E-mail: contato@logosconsult.com.br
Telefones: (48) 3717 5486
(48) 99971 0687 (administrativo)
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