
  

Curso INOVAÇÃO EM SEGURANÇA 

 

 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 ou Empresarial, 

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; 
         - compreender e desenvolver inovação no governo;  
         - aplicar processos de inovação na estruturação e gerenciamento da atividade de Segurança 
Institucional e Empresarial.  
 

       2) Atualizar os profissionais que atuam na área de Segurança 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 essa tecnologia.  

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. 

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 
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. 

www.logosconsult.com.br 

Informações 

Público alvo: O programa foi 
desenvolvido para integrantes 
de organizações públicas e 
privadas que atuam na área de 
Segurança 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.  
 
Período: 28 a 30 de novembro 
de 2017. 
 
Carga horária: 20 h/aula. 
 
Local: Brasília-DFC 
 
Professores:  
Camel André de Godoy Farah  
- Especialista em Inteligência, 
Prospectiva e Segurança. 
Alexandre Ouriques de Castro 
- Especialista em Inovação e 
Tecnologias de Segurança. 
 
Inscrições: disponíveis no site  

ou envie um email para : 
contato@logosconsult.com.br 

 
Antes de realizar reservas em 
hotel e aquisição de passagens 
certifique-se da confirmação 
de sua inscrição e da 
realização do curso. 

 

www.logosconsult.com.br 

Telefones: 
(48) 3717 5486   
(48) 99971 0687 (Adm) 
(48) 99699 1011  
 

Inovação e Tecnologia 

A LOGOS é uma empresa 
associada a: 

  

 

Inovação 
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