
 

MBA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 4.0i 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em MBA em Segurança da 

Informação 

 

COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Alberto Messias da Costa Souza  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Tecnologia.  
  

 
 DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.    

 

OBJETIVOS:   Os objetivos do curso são:   

• Especializar profissionais da área de tecnologia em gestão de segurança da 

informação.   

• Estudar e analisar o processo e certificação ITIL para o gerenciamento de 

processos e serviços de segurança de tecnologia da informação.  

• Estudar e analisar técnicas emergentes para o gerenciamento de processos e 

serviços na área de segurança da informação.  

• Desenvolver conhecimentos e habilidades em projetos de recuperação de 

desastres e continuidade de negócios com tecnologia da informação.  

• Desenvolver conhecimentos e habilidades quanto ao uso do modelo COBIT e 

processos de auditoria e segurança da informação.  

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

da arte quanto à análise de riscos em segurança da informação.  

• Desenvolver conhecimentos relacionados a métodos de análise de 

vulnerabilidades de redes TCP/IP e sistemas, bem como etapas do processo de 

invasão e testes em ambientes controlados.  

• Desenvolver conhecimentos quanto à normas técnicas para análise de riscos e 

impactos relacionados à segurança da informação.    



• Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das 

mudanças tecnológicas, sociais e culturais.  

 

 

 

PÚBLICO-ALVO:  Profissionais com graduação completa em qualquer área acadêmica, 

com ênfase em tecnologia da informação, e que desejam formação na área de segurança 

da informação, técnicas de proteção e padrões para análise de segurança em sistemas 

e redes de computadores. 

  
METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas 

diferenciadas nas quais se observam além dos materiais didáticos 

assíncronos, webaulas dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo, 

ministradas por professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de 

trabalho. Os encontros síncronos, também denominados como webaulas duram 2h em 

média e ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em 

cada uma das disciplinas do curso, exceto para as disciplinas optativas e as disciplinas 

de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira. Ressalta-

se ainda a realização de atividade final em grupo a ser entregue ao final de cada 

disciplina. Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de 

trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação e 

senso crítico.  

  
DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.  

  
 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

 



 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 40 

CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 40 

PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SEGURO EM SISTEMAS 30 

Optativa I 40 

MODELO ITIL 30 

COBIT E AUDITORIA EM TI 30 

GESTÃO DE RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 30 

ARQUITETURA DE PROTOCOLOS E REDES TCP/IP 30 

INVESTIGAÇÃO E PERÍCIA FORENSE EM COMPUTAÇÃO 20 

NORMAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 30 

ETHICAL HACKING 30 

TECNOLOGIAS E ARQUITETURAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 40 

Optativa II 40 

SEMINÁRIOS TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 20 

 


