
 
 

MBA EM DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em MBA em Data Protection 

Officer (DPO). 

 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Me. Artur Ubaldo Marques Junior. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências, Matemática e Computação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências, 

Matemática e Computação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  Os objetivos do curso MBA em Data Protection Officer (DPO) são: 

• Conhecer as legislações LGPD e GPDR. 

• Saber os princípios do direito ao dado e o histórico de leis. 

• Conhecer o essencial em cibersegurança, infraestrutura local e nuvem e 

redes de computadores. 

• Conceituar proteção de dados à luz da ISO-27001 e ISO-27701. 

• Planejar e aplicar as boas práticas para gestão de crises em 

cibersegurança e governança de dados. 

• Atuar como orientador junto às empresas (jurídico, CEO, gestão de crise, 

TIC, assessoria de imprensa) quanto aos procedimentos em incidentes com dados 

(vazamento, roubo, furto, tráfico). 

• Orientar na criação de processos/procedimentos de aquisição, 

tratamento e consumo de dados (automatizados ou manuais), levando em consideração 

as diretrizes da LGPD/GPDR ancorada em processos seguros. 

• Resguardar as informações da organização, seus colaboradores e os 

clientes.  



• Atualizar os participantes em termos das tecnologias digitais atuais e em 

estado da arte. 

• Atualizar e permitir ao estudante a escolha de seu currículo flexível que 

mais se adapte à sua carreira. 

• Analisar sua carreira e possibilitar o planejamento futuro. 

• Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das 

mudanças tecnológicas, sociais e culturais. 

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais com graduação completa (diploma de curso superior) em 

qualquer área acadêmica, com ênfase em tecnologia da informação, administração de 

empresas e/ou direito, que tenham necessidade de continuar o aprofundamento em 

gestão, proteção e governança de dados, incrementar conhecimentos em áreas 

complementares as que já atua, ou reinventar-se profissionalmente. 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 460h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Legislação Sobre Proteção de Dados Pessoais 40h 

Optativa I 40h 

Arquitetura e Infraestrutura para Nuvem 40h 

Optativa II 40h 

LGPD e GDPR 40h 

Gestão de Projetos Ágeis e Análise de Riscos 60h 

Governança e Qualidade de Dados 60h 

Tópicos Especiais em Privacidade de Dados e Hacker Ético 40h 

Seminários em Data Protection Officer (DPO) 20h 

Optativa III 40h 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 40h 

 


