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LEI DE 
PROTEÇÃO DE 
DADOS

INSCRIÇÕES ABERTAS

Carga horária: 20 Horas
 
 
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
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FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
A FIA é uma das principais escolas de educação executiva do Brasil e do mundo,
conforme diversos rankings. Este resultado é fruto de muita dedicação ao
desenvolvimento de projetos em administração por mais de 30 anos e confere
em alto grau de excelência nas três áreas de atividade da Fundação: Educação,
Consultoria e Pesquisa

PRÊMIOS

SOBRE O CURSO DE CURTA DURAÇÃO EM LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

DESCRIÇÃO
Dado é a moeda da economia digital. É inconcebível se pensar em qualquer modelo de 
negócio atual sem tratar dados pessoais. Com a aprovação da Lei Geral de Proteção 
de Dados no Brasil (LGPD) e a eficácia plena da General Data Protection Regulation, 
da União Europeia, tornou-se necessário conciliar o desenvolvimento econômico e 
tecnológico, a livre iniciativa e a livre concorrência, com a proteção de dados pessoais. 
As multas por tratamento ilícito de dados ou vazamentos podem chegar, no Brasil, a 
50 milhões de reais por infração, além do dano à reputação das empresas. 
Ademais, mencionadas legislações introduziram o cargo de Data Protection Officer 
(DPO) na estrutura de governança corporativa das empresas.
Assim, o impacto no mercado será enorme, pois todas as áreas de todas as empresas, 
de quaisquer portes, precisaram se adequação à LGPD, que terá sua eficácia plena em 
16.02.20.

OBJETIVO DO CURSO
Compreender a importância da proteção de dados pessoais como uma nova era do 
Compliance, que agora também envolve o uso ético e seguro de dados; entender 
os benefícios e impactos que o General Data Protection Regulation (GDPR) e a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no mercado brasileiro e mundial; Avaliar 
os fundamentos, princípios gerais e conceitos legais da LGPD; Tornar-se apto a 
implementar um plano de adequação jurídica à LGPD.



3

PÚBLICO ALVO
Destina-se a Administradores, Gestores, Advogados e Técnicos, que atuam nas áreas 
de Segurança e Tecnologia da Informação, Compliance, Auditoria e Riscos, Jurídico e 
Compliance.

DIFERENCIAL
Contando com um corpo de professores com ampla experiência prática, o curso trans-
cende a abordagem meramente teórica e legalista, e traz um viés prático da real neces-
sidade de adequação empresarial frente a nova legislação. 
Estamos provocando um equilíbrio entre as diversas áreas da empresa impactadas 
por esta transformação: TI, Compliance, Jurídico, MKT e todas as áreas de negócio que 
manuseiam e tratam com dados pessoais , não se limitando, portanto, a um curso expo-
sitivo, mas interativo, no qual os alunos poderão trazer questionamentos e fazer intera-
ções com profissionais renomados na área, contando com estudos de casos e conteúdo 
correspondente ao que é aplicado em situações reais; tanto no âmbito preventivo, quan-
to na gestão de crise. 
Além de bastante prática, a abordagem também traz um viés interdisciplinar, isto é, não 
se limita apenas à administração e ao Direito, mas também ao conhecimento aplicado a 
questões de tecnologia da informação e compliance. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 I – INTRODUÇÃO, FUNDAMENTOS E CONCEITOS RELEVANTES DA PRIVACIDADE E DA PRO     
TEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

• Evolução do conceito de Privacidade e de Proteção de Dados na era digital
• Conciliando inovação, livro concorrência, livre iniciativa e proteção de dados pes-
soais
• O poder sobre o controle dos dados e a autodeterminação informativa
• Cenário na Europa, Estados Unidos e Brasil. Diferenças entre a LGPD e o GDPR. 
• Conceitos relevantes: dados pessoais, dados pessoais sensíveis, dados anonimiza-
dos, titulares dos dados, tratamento e agentes do tratamento.  

 
II – PRINCÍPIOS, BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DIREITOS 
DOS TITULARES

• Tratando dados para propósitos legítimos, adequados, necessários (data minimi-
zation) e de forma transparente. Como se adequar aos princípios da LGPD? 
• Estudo das 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais (consentimento, 
legítimo interesse, obrigação legal, proteção ao crédito, entre outros);
• Tratamento de dados sensíveis;
• Término do tratamento e descarte;
• Direitos dos titulares: acesso aos dados, portabilidade, anonimização, eliminação, 
revogação do consentimento, entre outros;
• Transferência internacional de dados.
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III – SEGURANÇA, GOVERNANÇA CORPORATIVA E O DATA PROTECTION OFFICER 

• Privacy-by-Design e Privacy-by-Default;
• Aspectos jurídicos da Segurança da Informação;
• O modelo de Governança Corporativa estabelecido pela LGPD e pelo GDPR;
• Data mapping e a implementação do Programa de Adequação à LGDP e ao 

GDPR;
• Data Protection Impact Assessment;
• Elaboração da documentação padrão de governança (data mapping, política 

interna de proteção de dados,)  
• Quem é o Data Protection Officer? Suas funções, prerrogativas e 

responsabilidades. 
 
IV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESPONSABILIDADES 

• Conceito de tratamento ilícito e casos de vazamentos;
• Plano de ação e notificações obrigatórias em casos de incidentes;
• Responsabilidade civil do controlador e do operador e hipóteses de isenção;
• Sanções administrativas e parâmetros e critérios de aplicação;
• O papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na fiscalização 

e sanções. 

COORDENAÇÃO DO CURSO
PROF. DR. FERNANDO CARVALHO DE ALMEIDA

Possui graduação em Engenharia pela POLI/USP (1984), doutorado em    
Administração - UPMF - Grenoble 2 (1993) e Livre Docente pela FEA/USP. Atualmente 
é Professor Associado da FEA/USP e Coordenador do núcleo de Compliance do 
PROINFO – FIA, voltado a pesquisa e ensino na área. Tem experiência na área de 
Inteligência Competitiva.

PROF. DR. ISAK KRUGLIANSKAS

Pioneiro no Brasil em pesquisas nas áreas de gestão ambiental e sustentabilidade 
corporativa. Diretor geral da Fundação Instituto de Administração (FIA). Professor 
titular na Universidade de São Paulo (USP). Doutor, livre docente e mestre em 
administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/
USP). Graduado em engenharia aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA). Fundador, conselheiro e coordenador de programas e projetos na FIA. 
Coordenador dos Programas Gestão Estratégica para a Sustentabilidade (PROGESA) 
e Gestão da Inovação e da Tecnologia (PGT), ambos vinculados ao CNPq e à FIA. 
Professor visitante na Bentley School e Youngstown State University (EUA). Consultor 
de empresas em instituições nacionais e internacionais em sustentabilidade, gestão da 
inovação e de projetos. Membro de comissões e organização de eventos científicos 
no Brasil e no exterior. Consultor ad-hoc de agências de fomento à pesquisa (FAPESP, 
CAPES e CNPq) e de instituições internacionais. 
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Membro de conselhos editoriais de revistas científicas nacionais e internacionais. 
Publicou algumas centenas de artigos em periódicos acadêmicos e anais de 
congressos científicos pelo mundo afora. Autor, co-autor e organizador de livros, entre 
os quais Gestão Estratégica da Sustentabilidade.

PROF. DR. NICOLAU REINHARD

Professor Titular, Livre Docente e Doutor em Administração de Empresas pela 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA/USP), e Engenheiro Mecânico, opção Produção pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (POLI/USP). Realizou Pós-Doutorado na A. P. Sloan 
School of Management do Massachussetts Institute of Technology (MIT). É Professor 
de Informática e Sistemas de Informações do Departamento de Administração da 
FEA/USP desde 1969, pesquisador na Área de Sistemas de Informação e Informática 
Pública e autor de vários trabalhos científicos publicados no Brasil e no Exterior e 
Coordenador de Projetos da Fundação Instituto de Administração (FIA).

PROF. MS. RONY VAINZOF

Advogado, sócio do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados,
Diretor do Departamento de Defesa e Segurança e Coordenador do Grupo de 
Trabalho de Segurança Cibernética da FIESP; Fundador e Vice-Presidente da 
Associação Brasileira de Proteção de Dados (ABPDados); Integrante da Câmara de 
Segurança e Direitos na Internet do Comitê Gestor da Internet no Brasil; Advogado 
reconhecido mundialmente pela Global Data Review, com menos de 40 anos, que 
representa o melhor da próxima geração em Proteção de dados, Certificado pela
Exin em Privacy and Data Protection Foundation e Privacy and Data Protection 
Practitioner.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 | www.fia.com.br
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fia.com.br 

(11) 3732-3535

faleconosco@fia.com.br

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221, Pinheiros 

(ao lado do terminal e metrô Pinheiros)

faculdadeFIA

businessschool.fia

FIABusinessSchool

/company/FIA


