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APRESENTAÇÃO 

A Segurança de Áreas e Instalações constitui-se no conjunto de medidas de segurança que proporciona a 
salvaguarda e proteção do espaço físico onde se realizam as atividades da organização. É uma componente da 
Segurança Orgânica (SO) e o seu planejamento ocorre de forma integrada com os seus demais conjuntos de 
medidas, reforçando o enfoque sistêmico da SO.  

Este curso foi desenvolvido pela LOGOS - Inteligência e Planejamento Estratégico com a finalidade de 
fornecer o conhecimento necessário aos profissionais de Segurança e Contrainteligência para o planejamento da 
Segurança de Áreas e Instalações de uma organização. Possui um viés operacional para estruturação dos sistemas 
que integram a Segurança de Áreas e Instalações (sistema de barreiras, sistema físico e sistema eletrônico) e os 
dados técnicos fornecidos são os suficientes ao planejamento destes sistemas.   

O planejamento e implementação de medidas de Segurança de Áreas e Instalações são importantes por 
fornecer, também, subsídios para a estruturação de medidas de segurança de contraespionagem, 
contrassabotagem e contraterrorismo, referentes ao segmento da Segurança Ativa.   

Está organizado em duas fases, a primeira em ensino a distância (EAD) que apresenta ao participante os 
fundamentos de segurança institucional e segurança empresarial, o conceito de segurança orgânica e sua 
composição e os fundamentos de segurança de áreas e instalações, preparando para a fase seguinte presencial.  

Na fase presencial é abordado o planejamento dos sistemas que integram a segurança de áreas e 
instalações (barreiras, físico e eletrônico), a elaboração de protocolos e procedimentos de segurança, o 
gerenciamento de controle de acesso, as salas seguras, controle de claviculário e destinação de lixo sensível.   

Ao longo do curso é mostrada, também, a inter-relação da segurança de áreas e instalações com os 
demais setores de uma organização, sobretudo o de engenharia e Arquitetura.   

A fase presencial é eminentemente prática, com a elaboração de planejamentos e documentos de 
segurança de áreas e instalações.    

 

   

OBJETIVOS 

 1) Apresentar os fundamentos de Segurança Institucional e Segurança Empresarial.  
2) Identificar o caráter sistêmico da Segurança.  
3) Apresentar os conjuntos de medidas da Segurança Orgânica.  
4) Descrever os sistemas que integram o conjunto de medidas de Segurança de Áreas e Instalações.  
5) Desenvolver o planejamento dos sistemas de barreiras, físico e eletrônico.  
6) Identificar os processos críticos em Segurança de Áreas e Instalações. 
7) Realizar a estruturação da Segurança de Áreas e Instalações.  
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PÚBLICO ALVO 

 O curso é direcionado para profissionais da área de direção ou chefia de Segurança, Gestores de 

Segurança, Agentes de Segurança, Supervisores ou Coordenadores de Segurança e Analistas de Contrainteligência. 

Destina-se, também, a profissionais que atuam na área de Contrainteligência, Segurança Institucional, Segurança 

Empresarial, Controle Interno e Corregedoria. 

 

MODALIDADE/CARGA HORÁRIA  

 O curso é realizado na modalidade semipresencial, com 40 horas/aula, em duas fases: 

 1ª fase: ensino a distância (EAD) 

 Estruturada para introduzir o aluno no tema e apresentar os conceitos básicos que serão aprofundados na 
2ª fase, presencial. Possui carga horária de 24 horas e é desenvolvida em um ambiente virtual de aprendizagem, o 
que permite sua realização a partir de qualquer local com acesso a Internet.  

O aluno deverá dispor de computador, tablet ou smartphone com acesso a Internet e disponibilidade para 
acesso à plataforma digital de ensino, a qual possui layout responsivo permitindo a sua utilização em tablets e 
smartphones.  

2ª fase: presencial 

 Com carga horária de 16h, a fase presencial abrange a totalidade do conteúdo programático, com ênfase 
para os debates e a realização de exercícios sobre o tema. Será ministrada na cidade de Florianópolis-SC, conforme 
cronograma. Nesta etapa do curso é exigida frequência do aluno em 75% da carga horária para obtenção do 
certificado.  

    

METODOLOGIA 

 A fase em EAD será realizada em um ambiente virtual de aprendizagem, com a utilização de plataforma 
digital, em que o conteúdo é disponibilizado sob a forma de textos em PDF e videoaulas e onde ocorre a realização 
de atividades relacionadas aos assuntos abordados.    

Nesta fase a turma é acompanhada pelo professor, que verifica o desempenho dos alunos e a realização 
das atividades, retirando dúvidas e orientando o processo de aprendizagem. Para desenvolvimento desta fase, é 
disponibilizado um canal de comunicação com o professor por e-mail.   

A fase presencial será apresentada por meio de aulas expositivas, discussão dirigida em debates 
controlados, realização de atividades práticas, elaboração de planejamentos e discussão de cases. Serão 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 documentos para a sua organização.  
Nesta fase ocorrerá a apresentação das atividades propostas na fase em EAD com a verificação de resultados.  

 Em ambas as fases, os assuntos são explanados de forma contextualizada, com exemplos de acordo com a 
realidade, as características e as especificidades da atividade de Segurança em organizações públicas e privadas.  

  



 
 
 

 
3 

________________________________________________________________________  

Curso Planejamento de Segurança de Áreas e Instalações – setembro de 2019 
FLORIANÓPOLIS-SC  

www.logosconsult.com.br 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
1ª FASE – EAD 

Módulo A – Fundamentos de Segurança Institucional e Segurança Empresarial 

Conceito de segurança. Princípios básicos de segurança. Ameaças, deficiência s e vulnerabilidades. 
Segmentos de segurança (segurança orgânica e segurança ativa).    

Módulo B - Segurança Orgânica 

Conceito de Segurança orgânica. Conjunto de medidas de Segurança orgânica. Atribuições da SO. 
Segurança de recursos humanos. Segurança do material. Segurança das áreas e instalações. Segurança da 
informação (segurança da informação nos meios de tecnologia da informação; segurança da informação no 
pessoal; segurança da informação na documentação, segurança da informação nas áreas e instalações).  

Módulo C – Sistemas de segurança em áreas e instalações 

Concepção de segurança de áreas e instalações. Sistema de barreiras. Sistema físico. Sistema eletrônico. 
Integração entre sistemas.       

 

 

2ª FASE – PRESENCIAL 

Módulo 1 – Concepção de Segurança Institucional e Segurança Empresarial  

Cenário contemporâneo de segurança. Conceitos e princípios de Segurança Institucional e Segurança 
Empresarial. Visão sistêmica da Segurança. Conjunto de medidas de segurança orgânica. Conjunto de medidas de 
segurança ativa.    

Módulo 2 - Segurança de áreas e instalações  

Conceito de segurança de áreas e instalações. Requisitos de segurança. Sistema de barreiras. Sistema 
físico. Sistema eletrônico. Integração entre os sistemas. Normas de segurança de áreas e instalações.  Aplicação da 
gestão de risco em segurança de áreas e instalações.  

Módulo 3 – Estruturação das medidas de segurança de áreas e instalações 

Planejamento do sistema barreiras (Perímetro de segurança; Implementação de barreiras; Linhas de 
proteção; Demarcação de áreas; Integração com o setor de Engenharia e Arquitetura). Planejamento do Sistema 
físico (Estrutura do sistema físico; Postos de segurança; Procedimento Operacional Padrão; Procedimento 
Comportamental Padrão; Procedimento Técnico Padrão). Gerenciamento do sistema físico. Planejamento do 
Sistema Eletrônico (Sensores; Sistemas de alarme; Fechaduras eletrônicas; Sistema eletrônico de monitoramento; 
Sistema de registro de acesso).  

Módulo 4 - Processos críticos de Segurança de Áreas e Instalações 

Elaboração de protocolos de segurança. Gerenciamento de controle de acesso.    Critérios de restrição de 
acesso. Salas seguras. Recolhimento e destinação do lixo sensível. Controle de claviculário. Utilização de 
estacionamentos e garagens. Limpeza de áreas sensíveis. Controle interno de segurança.   
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PROFESSOR 

 Camel André de Godoy Farah 

 A capacitação será ministrada por 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. 

 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 978-85-
915332-1-3) 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. 
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 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 Inteligência e Segurança Pública; Análise e Gestão de Riscos e 
Terrorismo, Narcotráfico, Organizações Criminosas e Crimes Digitais. Na pós-graduação é professor 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). 
É professor pesquisador do Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania (NESC), da UNISUL.  

Atualmente realiza consultorias e ministra cursos abertos de Segurança Institucional e Gerenciamento de 
Riscos por meio da empresa LOGOS – Inteligência e Planejamento Estratégico.  Em dezembro  de 2018, realizou 
palestra no Workshop Integrado Safety and Security - Segurança da Aviação Civil, organizado pela Concessionária 
RioGaleão, em que abordou o tema “Cenários Prospectivos em Gestão de Crises”.   

  

 

CRONOGRAMA E LOCAL 

 1ª FASE (EAD): 2 a 21 de setembro de 2019. 
 Carga horária: 24 horas/aula.  

 2ª FASE (presencial): 23 e 24 de setembro de 2019 
 Carga horária: 16 horas/aula.  

 HORÁRIO:  
- 23 e 24 de setembro: 08h30 às 12h00 e 13h00 às 17h30. 

LOCAL: 
Mercure Florianópolis Centro Hotel. 
Rua Felipe Schmidt, 1102. Centro  
Florianópolis-SC.  

 
 

 

INSCRIÇÕES 

 O interessado em participar do curso deverá encaminhar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail 
contato@logosconsult.com.br, até 30 de agosto de 2019. 

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 6 de 
setembro de 2019 para o e-mail:  contato@logosconsult.com.br. 

As vagas são limitadas e as inscrições obedecerão a ordem de recebimento da documentação pela LOGOS. 

  

CERTIFICADO 

 Será emitido certificado de conclusão do curso aos participantes que tenham realizado as atividades da 
fase em EAD e com 75% de presença na fase presencial. Os certificados são registrados e estão em conformidade 
com a legislação nacional e estadual vigente.  
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INVESTIMENTO 

 O investimento é de R$ 2. 150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).  

 Inclusos: acesso ao conteúdo do ambiente virtual de aprendizagem na 1ª fase (EAD), cópia do material 
didático da 2ª fase (versão impressa), material de apoio (caneta, pasta e bloco de anotações) e coffee break.  

  

FORMAS DE PAGAMENTO 

 Órgãos públicos. 
Nota de Empenho em favor de: 
CAMEL ANDRÉ DE GODOY FARAH EIRELI 
LOGOS – INTELIGÊNCIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
CNPJ 14.481.968/0001-91 
Rua Emilio Blum , nº 131,  Torre B – Sala 302 Centro – Florianópolis/SC – CEP 88020-010 
 

 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: a LOGOS – Inteligência e Planejamento Estratégico reserva-se o direito de adiar ou cancelar o 
curso em situação de força maior ou por falta de efetivo mínimo de inscrições.  

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

Site: www.logosconsult.com.br 

              E-mail: contato@logosconsult.com.br 

Telefones: (48) 3717 5486  
                                 (48) 9 9971 0687 (administração) 
                                 (48) 9 9699 1011 


