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A Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais é uma estrutura
empresarial que surgiu na necessidade de formar profissionais reais que
desejam trabalhar com Relações Internacionais.

Durante muito tempo o segmento de Relações Internacionais brasileiro foi
apenas um processo de formação educacional e de pesquisa, mas com a
profissionalização da área, seguindo as diretrizes europeias, foi preciso que
as Relações Internacionais tomassem o seu local de fato dentro do mercado
de trabalho e começassem a profissionalizar realmente o processo de
globalização que atores estatais e privados precisaram se adaptar.

Nesse cenário, fundadores da Associação Nacional dos Profissionais de
Relações Internacionais – ANAPRI, criadora do perfil do Profissional de
Relações Internacionais no Brasil, entidade responsável por chancelar a
área e ditar as formas profissionais que os cinco segmentos das Relações
Internacionais do Brasil irão tomar junto com o cenário internacional, foram
procurados por uma Universidade para auxiliar na criação de uma escola de
formação que mostrasse de fato o dia a dia do profissional de Relações
Internacionais. Rotina que vai muito além de ser um agente de cargas, um
analista de comércio exterior ou trabalhar com importação e exportação.

Trata-se de compreender o mundo, a sociedade e o mercado de trabalho
sobre a ótica internacional, desenvolvendo soluções para os mais diversos
segmentos, seguindo o mercado global e adaptando estruturas que com o
acesso à internet, precisaram se adequar a povos, culturas e novas
negociações internacionais.

SOBRE A ENFRI



POR QUE REALIZAR
ESTE CURSO?

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil,
as empresas e o setor público necessitarão se adequar a uma nova realidade
de tratativa de dados pessoais que já era praxe na cultura estrangeira,
mormente na Europa. A legislação brasileira possui diversos aspectos
semelhantes com a GDPR, o regulamento de proteção de dados da União
Europeia, o que faz o estudo combinado da lei nacional com a experiência
internacional fundamental. Entretanto, o tratamento moderno de dados
pessoais vai muito além do compliance legal. Trata-se de um meio em que
entender conceitos voltados à Segurança da Informação, Ciência da
Computação e Gestão de Processos garantirá a real eficácia de programas
de adequação ao que exige a LGPD. 

Nesse sentido, profissionais de diversos setores serão requisitados, pois a
melhor abordagem para a proteção de dados é aquela feita de maneira
multidisciplinar. O curso conta ainda com o diferencial de adotar abordagem
multidisciplinar entre estudo normativo, experiência internacional e conceitos
de TI, diferenciando-se da maioria dos cursos sobre a LGPD que abrangem
somente um dos aspectos mencionados.



Este curso, com um total de 60 horas, tem como escopo apresentar uma
visão geral de conceitos no nível fundamental (foundation) ligados à
proteção de dados, abrangendo o panorama legislativo nacional, o
estudo da experiência internacional, conceitos ligados à tecnologia e
framework de gestão de processos. Este curso irá preparar a estrutura de
uma formação multidisciplinar para o profissional de Relações
Internacionais que deseja trabalhar com a gestão de processos de
privacidade de dados ou que irá lidar indiretamente com estes temas e
necessitará de substrato teórico para o entendimento do assunto.

SOBRE O CURSO

FORMA DE OFERECIMENTO: 
Aulas síncronas 

PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 
Ensino superior completo ou em andamento em Relações Internacionais, Direito e
Economia.

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO: 
-  FREQUÊNCIA: será necessária a participação de pelo menos 75% dos
encontros para obtenção do certificado.
- AVALIAÇÃO: ao final do cursos será realizada uma avaliação para testar os
conhecimentos adquiridos. 

CERTIFICAÇÃO: 
Certificado oficial da ENFRI - Escola Nacional de Formação em Relações
Internacionais, com carga horária de 60hs em Curso de Extensão "Formação
Interdisciplinar para Data Protection Officer (DPO)"

DATAS E HORÁRIOS DAS AULAS:
04/05 a 15/06, sempre às terças e quintas das 19hs ás 21h30



ESTRUTURA DO CURSO

Aula 01: Apresentação do cenário internacional e a GDPR e o CCPA
Aula 02: Princípios e políticas fundamentais para a proteção de dados
Aula 03: LGPD – Conceitos fundamentais, princípios e aplicação territorial
Aula 04: LGPD – Direitos do Titular, tratamento de dados pessoais,
transferência internacional de dados e Agentes de Tratamento
Aula 05: LGPD – Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – Estrutura,
atividade regulatória e o que esperar do calendário da Agência
Aula 06: Precedentes internacionais no âmbito da proteção de dados.

Aula 07: O Sistema de Gestão de Proteção de Dados (SGPD)
Aula 08: Conceitos fundamentais dos instrumentos de adequação e
proteção de dados pessoais – Data Mapping, Data Discovery, DSAR, PIA e
DPIA
Aula 09: Processo de resposta à violação de incidentes
Aula 10: Cookies, IoT (Internet das Coisas) e Big Data
Aula 11: Gestão de Segurança da Informação (ISO 27001 e ISO 27005)
Aula 12: Conceitos fundamentais de Cybersecurity e PenTest
Aula 13: Privacy Frameworks e Governança em TI (Cobit, Val IT e ITIL 4)

Módulo 1 – Panorama Legislativo nacional e internacional da proteção
de dados

Módulo 2 – Arquitetura e infraestrutura da proteção de dados

Módulo 3 – Avaliação final

VALOR: 
R$ 300

- Para estudantes de graduação de Universidades federais, bolsistas do ProUni
ou Fies o curso será oferecido com 20% de desconto 



Marco Aurélio Souza Mendes

Mestre em Justiça Administrativa pelo Programa de Pós-graduação em Justiça
Administrativa da Universidade Federal Fluminense (PPGJA - UFF) e Bacharel em
Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Possui ainda especialização
em Lei Sarbanes-Oxley (SOX) pela LearnForbes e extensão acadêmica em
Cybersecurity e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard (CS50 for
Lawyers Course).

Certificado pela ITCerts como Data Protection Officer (DPO), tendo as seguintes
certificações: LGPD Foundation, GDPR Foundation, InfoSec Foundation e
Information Risk Management Foundation. Atualmente trabalha prestando serviços
como Consultor de Data Privacy para a ICTS Protiviti.

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

https://www.linkedin.com/in/marcoaurelio-mendes/


PARA SE MATRICULAR ACESSE NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO

(Clique no ícone para ser redirecionado)

Será um prazer atendê-la/o

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

enfri@enfri.com.br

https://www.enfri.com.br/
https://www.instagram.com/enfri.oficial/
https://www.linkedin.com/company/enfri-escola-nacional-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-rela%C3%A7%C3%B5es-internacionais/?viewAsMember=true

