Não permita que o negócio pare,
realize a gestão da continuidade de
negócios da organização!
Gestão da Continuidade de Negócios (EaD)
A atividade de continuidade possibilita a redução de perdas financeiras pois através de
um plano de continuidade de negócio a organização não deixa de atender as
demandas dos seus clientes. O curso abordará através de teoria e atividades práticas
os conceitos e as boas práticas existentes para a gestão da continuidade dos negócios
(GCN). A interrupção de operações críticas de atendimento as operações e as
atividades da organização afetam sua imagem, e a GCN que o curso abordará, é um
processo abrangente de gestão que identifica ameaças potenciais de descontinuidade
das operações de negócios para uma organização e as atividades corporativas são
fatores de risco e possíveis impactos. O curso permitirá desenvolver análise de
impacto nos negócios, definição de estratégias de continuidade e o desenvolvimento
de planos de continuidade, restauração e recuperação. O curso além de aplicar a boas
práticas de mercado (normas ISO) aplica ainda a Norma Complementar nº
06/IN01/DSIC/GSIPR.

Características
5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de
10 encontros);
Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;
Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,
materiais extras, indicação de leituras, atividades;
Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verifique o seu acesso à internet;
Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um
computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;
Para os encontros online, sugerimos o uso de fones de ouvido com microfone;
Para conclusão do curso é necessário que o aluno realize 75% das atividades
propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas
Ao final do curso o aluno estará apto a:
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Compreender a importância da continuidade dos negócios;
Compreender e aplicar a Norma Complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR,
(Estabelece Diretrizes para Gestão de Continuidade de Negócios, nos aspectos
relacionados à Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta – APF);
Implementar a GCN;
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Desenvolver um plano de Continuidade de Negócios;
Realizar uma Análise de Impacto de Negócios (BIA).

Conhecimentos prévios
Para melhor aproveitamento do curso, é recomendado que o aluno possua os
seguintes conhecimentos prévios:
Conhecimentos básicos de gestão de TI;
Conhecimentos de Gestão de Segurança da Informação;
Conhecimentos de Gestão de Riscos.

Investimento
R$ 1.500,00

Programa do curso
Gestão da Continuidade de Negócios (GCN);
Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios;
Entendendo a Organização;
Estratégias de Continuidade de Negócios;
Gerenciamento de Incidentes;
Planos de Continuidade de Negócios;
Planos de Restauração de Negócios;
Planos de Recuperação de Desastres;
Testes e Análise Crítica da Gestão da Continuidade de Negócios;
Treinamento e Conscientização.
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