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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

 GCN - GESTÃO DE CONTINUIDADE 

DE NEGÓCIOS (CONCEITOS E 

GERENCIAMENTO) 
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Olá, tudo bem? 

 

Ficamos contentes pela consulta dos nossos treinamentos. 

Desejamos que esta proposta esteja adequada às suas 

necessidades. O prazo de duração desta proposta é até dia 

30/12/2021  

Atenciosamente, 

Instituto Daryus de Educação Superior Paulista - 

IDESP  
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SOBRE NÓS 
Nos últimos anos passamos por muitas mudanças e em meio à crise a Daryus 

saiu na frente e inovou. Agora a Daryus Educação é o IDESP – Instituto Daryus 

de Ensino Superior Paulista, uma nova roupagem para a mesma experiência 

e excelência que já oferecíamos há 15 anos, para acompanhar você na sua nova etapa 

de aprendizado. 

 

Para o IDESP, trata-se da missão enquanto organização: contribuir com o 

aprimoramento e desenvolvimento é estar, justamente, a serviço da pessoa, 

levando a ela, excelência, competência, estratégia e humanização por meio 

do tesouro chamado Educação. 

 

Transformamos a vida das pessoas por meio da educação de excelência e com mais de 15 

anos levando educação inovadora e transformadora ao mercado por meio da DARYUS 

Educação e buscando a melhor experiência de aprendizado para nossos alunos, 

conquistamos maturidade corporativa e os requisitos para irmos além.  

Nessa jornada, formamos mais de 20 mil alunos em educação executiva e pós-graduações. 

Agora, a DARYUS Educação é o Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista, o IDESP, um 

projeto que nasceu em 2016 e agora está pronto para assumir sua posição e agregar mais 

valor aos nossos alunos. 

 

Missão e comprometimento 

Promover o conhecimento e capacitação necessários para transformar a vida pessoal e 

profissional do aluno.  
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Acreditamos no ser humano 

Contribuir com o aprimoramento e desenvolvimento do aluno é estar a serviço da pessoa 

levando excelência, competência, estratégia e humanização por meio da educação.  

 

Corpo docente qualificado 

Contamos com professores competentes e atuantes no mercado, e que buscam, 

incessantemente, o equilíbrio entre teoria e prática para potencializar nossos alunos frente 

aos desafios contemporâneos das organizações. 

 

Nossa cultura  

Já transformamos a vida de muitos alunos e faremos o melhor para transformar sua vida 

pessoal e profissional. Mas como faremos isso? Iluminando mentes, potencializando pessoas 

e protegendo negócios.  

 

Liderança 

Os pontos marcantes na liderança do IDESP são a capacidade orientada à inovação 

tecnológica, excelência nos processos de gestão e valorização das pessoas. Por isso, o IDESP 

é liderado por executivos experientes, criativos e atentos as mudanças e demandas de 

mercado. 

 

Turmas e clientes já atendidos por este novo modelo da IDESP: 

 

IN COMPANYS 

Web Application Security – Tribunal de Justiça de Rondônia 

Web Application Security  - Tribunal Regional Eleitoral do Espirito Santo(TRE) 

Cyber & IT Security Foundation  -Cooperativa Agro Industrial Holambra 

Gestão de Serviços de TI - Cooperativa Agro Industrial Holambra 
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Security Programing Foundation - Sascar - Tecnologia e Segurança Automotiva S/A 

 

TURMAS ABERTAS JÁ REALIZADAS EM 2021 

Auditor Líder ISO 27001 

BCLP 2000 Treinamento e Certificação – DRII 

CDPO Brasil (Certified Data Protection Officer) 

ISO 27001 Foundation 

Privacy And Data Protection Foundation 

Privacy And Data Protection Practitioner 

Privacy And Data Protection Essentials 

Formação de DPO 

GCN – Gestão de Continuidade de Negócios 

Web Application Security 

 

TURMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO INICIADAS EM 2021 

MBA de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios 

Pós graduação de Cyber Security 

MBA de Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação 

Pós-graduação de Cyber Threat Intelligence 

Pós graduação de Gestão de Riscos e Compliance 
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INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PRECISA SABER 
Duração: 24 HORAS 

Período: Agosto 

Modalidade: online (Ao vivo) 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimentos básicos sobre Processos de Negócios, Tecnologia da Informação e 

Gestão Empresarial. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 
Servidores da SEG, SAI, STI, SAD e SGP 
 

OBJETIVOS DO CURSO 

Ao final da capacitação, os participantes devem ser capazes de: 

• Descrever o que é continuidade de negócios, para que serve e por que é uma 

disciplina 

de gestão de riscos estratégicos corporativos; 

• Identificar quais são as normas e melhores práticas existentes de continuidade de 

negócios; 

• Identificar a relação entre continuidade de negócios e governança corporativa; 

• Construir plano de continuidade de negócios, gerenciamento de crises e análise de 

impactos no negócio; 

• Construir planos de contingência e recuperação de desastres. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1. Melhores Práticas Internacionais: 

• Análise do mercado atual e a necessidade da Resiliência Empresarial. 

• O que é o BCP/PCN – Business Continuity Plain/Plano de Continuidade de Negócios. 

• O que é o BCM/GCN – Business Continuity Management/Gestão de Continuidade de 

Negócios. 

• Quais os desafios da Continuidade de Negócios. 

• Apresentação das normas existentes: NBR 22301, BS 27031, pontos de controles na 

ISO 27001 entre outras. 

• Requisitos de Continuidade de serviços de TI no COBIT e no ITIL. 

• Construindo o BCP - Business Continuity Plan. 

• Criando um Programa e Projeto de BCP - Business Continuity Plan. 

• Estabelecendo uma Política de Continuidade de Negócios. 

• Entendendo a Organização: Risk Assessment, BIA - Business Impact Analysis. 

• Seleção de Estratégias do BCP - Business Continuity Plan. 

4.2. Desenvolvendo a resposta 

• Planos de Recuperação de TI, Contingência Operacional, Comunicação em Crise. 

• Mantendo, exercitando e promovendo a melhoria contínua do BCP. 

• Orientações sobre testes e exercícios do BCP - Business Continuity Plan. 

• Orientações sobre Auditoria do BCP - Business Continuity Plan. 

• Construindo o Processo de Gestão do BCP - Business Continuity Plan 

CURRICULO INSTRUTOR: 

Jeferson D´Addario é fundador e CEO do Grupo Daryus, composto por uma empresa de 

consultoria, uma de educação e uma aceleradora de startup, que tem o foco em Gestão de Riscos, 

Continuidade de Negócios, Cibersegurança e Governança de Tecnologia da Informação e 

Inovação. Formado em Tecnologia, Marketing e Negócios, D´Addario possui mais de 20 anos de 

experiência em TI e Consultoria e soma mais de 40 projetos no Brasil e América Latina em 

Continuidade de Negócios, Resiliência Empresarial e Segurança da Informação. Há 15 anos criou a 

Daryus Educação, empresa do Grupo que fornece cursos de formação e pós-graduação em Gestão 

de Continuidade de Negócios, Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Riscos e 

Recuperação de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ainda, o executivo é Consultor Sênior 

em Continuidade de Negócios (Riscos, BIA, Crises, Planos), e possui certificados em CBCP 

pelo Disaster Recovery Institute International - DRII (USA), MBCI pelo Business Continuity Institute - 
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◼ Para receber acesso às aulas é necessário que o aluno 

tenha conta no YouTube. 
◼ É também obrigatoriedade do aluno estar 

presencialmente ou virtualmente em sala de aula 

para acompanhamento do conteúdo e manutenção de 

frequência. 
◼ A DARYUS não se responsabiliza por eventuais 

falhas no sistema de gravação por ser um recurso 

adicional e não se compromete a gravar as aulas 

caso nenhum aluno tenha contratado este serviço ou 

caso o docente não autorize a gravação do conteúdo 

por motivo de confidencialidade e segurança. 
◼ Os alunos que optarem por aulas na modalidade 

telepresencial receberão o certificado do curso no 

formato digital. 

 

AULAS GRAVADAS 

As aulas gravadas são um recurso 

adicional e são disponibilizadas aos 

alunos via YouTube em até 2 dias úteis 

após o término da aula, ficando 

disponíveis por até 30 dias. 

BCI (UK), CRISC pela ISACA (USA), Instrutor Oficial do Disaster Recovery Institute International (USA), 

Instrutor Oficial da PECB – Canada, Auditor líder em ISO 27001 e Auditor líder em ISO 22301.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A administração do curso é realizada pela empresa 

IDESP - Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista  
CNPJ: 25.532.710/0001-93 | Inscrição Estadual: isenta 

Avenida Paulista, 967, 9º andar Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-918. 
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INVESTIMENTO 

 

PLANOS DE PAGAMENTO 
 

SERVIÇO CONTRATADO - CURSO VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE VALOR TOTAL  

GCN - Gestão de Continuidade de 

Negócios (Conceitos e Gerenciamento) R$ 1.805,00 20 R$ 36.100,00 

VALOR TOTAL COM DESCONTOS 50% R$ 18.050,00 

 

 

INCLUSO: 
 

• Material Digital 

• Certificado Digital 

• Todos os impostos  

 

 

 

 

 

 
 


