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SOBRE O CURSO: 

 
Brasil, século XVII os Portugueses chegam ao Brasil e damos inicio a chamada Corrida do Ouro. Este processo 
ocorreu para a mudança abrupta da sociedade colonial e resultou no crescimento da intervenção 
metropolitana. 

Brasil, século XXI, vivemos em um mundo sem precedentes onde podemos afirmar: 

Os dados são o novo ouro. 

Cada vez mais campanhas de marketing digital visam a coleta legal de dados para que sejam possíveis a 
comercialização de produtos e serviços. Aplicativos como jogos escondem por trás interesses que vão desde a 
geolocalização ao compartilhamento de dados pessoais e contatos. 

Empresas de callcenters, possuem setores cujo objetivo é estudar o comportamento das pessoas a fim de 
criarem uma mídia direcionada, assertiva, sabem o que nós compramos, por onde andamos, o que vestimos e 
principalmente como nos comportamos.  

É uma imensidão de dados que até a criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) eram vendidos e 
rifados como se sua privacidade simplesmente não existisse. 

Pensando nisso o Grupo Utah desenvolveu o Treinamento 100% voltado para que pessoas e empresas 
dominasse o que conhecemos hoje como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados 

A sociedade exige, de empresas e órgãos públicos, respeito no uso de dados pessoais de clientes, funcionários 

e parceiros comerciais. Essa exigência da sociedade materializou-se na forma de Leis de Proteção e Privacidade 

de Dados Pessoais em todo o mundo e exige transparência e preparação das empresas e pessoas que façam 

uso profissional de dados pessoais de terceiros. 

Por isso, esse curso apresenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) brasileira para que profissionais 

possam continuar a atuar em conformidade com a legislação. Essa obrigação legal imposta às empresas vai 

impactar em quase todos os procedimentos internos, nos serviços e canais de atendimento com clientes e 

terceiros e na forma de conduzir a resposta a incidentes de segurança. 

Por fim, uma cultura de segurança e conformidade com a legislação e compliance com normas reconhecidas 

internacionalmente promove um ambiente livre de incidentes e riscos desnecessários. Abre as portas para 

parcerias internacionais e institucionaliza valores que são importantes para um crescimento sólido e efetivo a 

longo prazo. 
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CARGA HORÁRIA: 

 16 Horas  

 

APÓS ESTE CURSO VOCÊ ESTARÁ APTO A:  

 Dominar todos os conceitos que permeiam a LGPD 
 Prestar Consultoria sobre LGPD. 
 Adotar a LGPD em um ambiente empresarial. 
 Apresentar e apoiar a LGPD como base em clientes e empresas. 
 Aceitar reclamações e comunicações dos titulares. 
 Prestar esclarecimentos e adotar providência 
 Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. 
 Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em 

relação à proteção de dados pessoais.  
 Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em 

normas complementares.  
  



  

LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

 

 

3 

 

                              
@grupoutah  11-9.6939-1515    utah.com.br 

PÚBLICO ALVO:  

 Profissionais de Tecnologia da Informação que desejam melhorar sua compreensão sobre LGPD. 
 Profissionais que têm a expectativa de atuar como DPO, encarregado de dados e/ou participar da 

equipe de compliance e/ou auditoria. 
 Profissionais do direito para compreender melhor as questões relacionadas à Tecnologia da 

Informação. 
 Profissionais que atuam com gerenciamento de riscos, continuidade de negócio, segurança da 

informação. 
 

POR QUE A UTAH:  

 

 Aulas gravadas e disponibilizadas para acesso na central do aluno durante 3 meses após o 

treinamento.  

 21 anos atuando com Treinamento e Certificação 

 Metodologia exclusiva DILDIP – 70/20/10.  

 Pioneira em Treinamentos Linux / Software Livre. 

 Aqui você terá o desenvolvimento de uma carreira não apenas um treinamento. 

 Eleita por 12 anos como a melhor em Linux do Brasil.  

 Material Didático Próprio. 

 Técnicas de Coaching utilizadas para desenvolvimento de comportamentos. 

 Grupos exclusivos no WhatsApp / Telegram para tirar dúvidas. 

 Encaminhamento de Profissionais para empresas parceiras. 

 

EMENTA: 

 

TÓPICO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Contexto histórico, questionamentos e discussão sobre vazamentos e negociação de dados pessoais, 

legislação em outros países. 
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TÓPICO 2: LEGISLAÇÃO PERTINENTE: 

 

Declaração dos Direitos Humanos, Lei 12.527 - Acesso à Informação, Lei 12.737 - Carolina Dieckmann, Lei 

12.965 - Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor de 1990. 

 

 

TÓPICO 3: CONCEITOS:  

 

Dado pessoal, dado pessoal sensível, encarregado, controlador e operador, anonimização, operações de 

tratamento, Autoridade Nacional, sanções. 

 

TÓPICO 4: DIREITOS DO TITULAR:  

 

Direito ao acesso, à confirmação de existência de tratamento, correção, eliminação, portabilidade e 

compartilhamento. 

TÓPICO 5: BASES LEGAIS:  

 

Consentimento, obrigação legal, execução de políticas públicas, órgãos de pesquisa, execução de contrato, 

exercício de direto em processo, proteção da vida, tutela da saúde, interesse legítimo, proteção do crédito. 

 

TÓPICO 6: OBRIGAÇÕES DO CONTROLADOR:  

 

Regras de boas práticas, processos e políticas, programa de governança de privacidade, garantia da 

segurança, resposta a incidentes. 
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TÓPICO 7: SANÇÕES:  

 

Conceitos e princípios. 

 

TÓPICO 8: DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  

 

Avaliação de Legítimo Interesse (LIA), Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (DIPIA), Política de 

Privacidade, Procedimento de Resposta a Incidente, Comunicação de Incidente de Segurança, Relatório de 

classificação de dados pessoais. 

 

TÓPICO 9: DOCUMENTOS RECOMENDADOS:  

 

Política de Segurança da Informação, Plano de Continuidade de Negócios, Relatórios de Auditoria 

 

TÓPICO 10: PRIVACY BY DEFAULT E PRIVACY BY DESIGN:  

 

Conceitos e princípios. 

 

TÓPICO 11: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:  

 

Conceito, pilares da segurança da informação, ativos, vulnerabilidade, ameaças, risco, incidente, 

contramedidas. 
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TÓPICO 12: NORMA ISO-IEC-ABNT 27001:2013 (REVISÃO):  

 

A norma, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, controles, monitoramento e melhoria contínua. 

 
TÓPICO 13: NORMA ISO-IEC-ABNT 27002:2013 (REVISÃO):  

 

A norma, recursos humanos, gestão de ativos, controle de acesso, criptografia, segurança física, de operações 

e comunicações, cadeia de suprimento, conformidade. 

 

TÓPICO 14: NORMA ISO-IEC 27701:2019: (REVISÃO):  

 

A norma, adição de privacidade de dados às normas de segurança, relação com LGPD. 

 

TÓPICO 15: NORMA ISO-IEC-ABNT 27002:2013 (REVISÃO):  

 

Criptografia, firewall, IDS/IPS, VPN, criptografia, certificados digitais, backup, antivírus. 

 

TÓPICO 16: CULTURA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:  

 

Os aspectos de uma cultura de segurança, treinamento, cultura de separação dos assuntos, cultura de 

privilégio mínimo. 
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TÓPICO 17: NORMA ISO-IEC-ABNT 27002:2013 (REVISÃO):  

 

Estudo de caso de uma aplicação que precisa ser refatorada para incluir anonimização e pseudonimização. 

 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

 

 Em até 12 vezes sem juros no Cartão de Crédito ou Boleto. 

 Em até 18 vezes com juros de 0.69% a.m. 

 Em até 24 vezes com juros de 1.29% a.m. 

 

 

Atenciosamente, 

    
 

GRUPO UTAH 

Sales Trainning – Grupo Utah 

55 11 5842-3459 – 9.6939-1515 

comercial@utah.com.br   

www.utah.com.br 


