
 

 
 

Programa de formação para DPO/ Encarregado de proteção de dados na LGPD 
 

Descrição do curso: 
Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil (LGPD) e a eficácia plena da General 
Data Protection Regulation na Europa (GDPR), o tema proteção de dados pessoais tornou-se 
assunto de extrema importância. 

 
Mencionadas legislações introduziram a figura do Data Protection Officer (DPO) ou encarregado 
na estrutura das empresas que realizam operações de tratamento de dados pessoais. Assim, o 
impacto no mercado será enorme, já que qualquer empresa que trate dados pessoais deverá 
apontar esta figura, que será escassa no mercado durante os próximos anos. 
 
O DPO ou encarregado, será responsável por supervisionar o programa de proteção de dados da 
empresa bem como ser o ponto de contato para os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. 

 
Este curso é voltado à capacitação deste profissional, visando subsidiá-lo com conhecimento 
especializado e prático, a respeito da gestão de um programa de proteção de dados, permitindo-lhe 
assumir a importante e complexa função de DPO. 
 
A grade curricular deste treinamento é condensada e não aprofunda a análise da legislação. Este 
curso não é preparatório para as certificações EXIN, caso tenha interesse para este tipo de 
treinamento, nos contatar através do e-mail contato@opiceblumacademy.com.br ou (11)2189-0052. 

 

Coordenadores do curso: 
Renato Opice Blum. Advogado e economista. Mestre pela Florida Christian University. Membro 
convidado do Grupo de Cybercrimes do Conselho da Europa.  Membro da Associação Europeia 
de Privacidade (EPA´s). Coordenador dos Cursos de Direito Digital e de Proteção de Dados do 
INSPER e do MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito. 

 
Henrique Fabretti. é DPO, advogado, investidor anjo e mentor, com experiência em gestão de 
programas de privacidade em grandes multinacionais. Possui especialização pela FGV-SP e 
certificado pela International Association of Privacy Professionals como Privacy Manager (CIPM). 

 

Carga horária: 36 horas  

  



 

Instrutores e conteúdo programático: 
 

Data e Hora Instrutor Tema 
29.03.2019 
19 às 22hs 

Rony Vainzof e 
Viviane Maldonado 

Âmbito de aplicação territorial LGPD e GDPR. 
Conceitos de dados pessoais, sensíveis e anonimizados. 
Quem são os titulares e agentes de tratamento de dados? 
O que é considerado tratamento de dados pessoais? 
Princípios e fundamentos da proteção de dados 
(autodeterminação informacional, finalidade, adequação e 
necessidade). 
Direitos dos titulares dos dados pessoais. 
Requisitos para o tratamento de dados pessoais. 

30.03.2019 
08 às 11hs 

Henrique Fabretti Conceito e atividades do Data Protection Officer. 
Prerrogativas da função. 
Hipóteses de designação obrigatória e modalidades de 
contratação. 
Responsabilidades legais da pessoa física e da pessoa jurídica. 
Soft skills que se espera de um DPO. 
Organograma – Onde o DPO se encaixa. 

30.03.2019 
11 às 15hs 

Camila Nagano Estruturação da Área de Proteção de Dados. 
Comitê de Proteção de Dados Pessoais. 
Alinhamento de objetivos com alta gestão e definição da 
estratégia de privacidade. 
Frameworks de privacidade. 

30.03.2019 
15 às 18hs 

Luis Prado Inventário de dados e Avaliação de Risco. 
Elaboração do Data Privacy Impact Assessment. 
Elaboração da documentação padrão de governança (política 
interna e externa de proteção de dados, plano de resposta a 
incidente de vazamento de dados e política de retenção de 
dados e documentos). 
Indicadores de performance. 
Avaliação de gaps e de maturidade do programa de 
privacidade. 

05.04.2019 
19 às 22hs 

Henrique Fabretti Gestão do ciclo de vida da informação. 
Monitoramento e auditoria do programa de privacidade. 
Plano de treinamento e comunicação. 
Requisições do titular do dado pessoal. 
Accountability. 

06.04.2019 
08 às 11hs 

Flavia Mitri Leis de privacidade ao redor do mundo (HIPAA, COPPA, CCPA, 
GDPR + América Latina). 
Hipóteses legais para transferência internacional de dados. 
Equivalência entre Binding Corporate Rules e Normas 
Corporativas Globais. 
O papel da Autoridade Nacional e Organismos de Certificação 



 

06.04.2019 
11 às 15hs 

Domingo Montanaro Incidentes de segurança da informação e violação de dados 
pessoais (data breach). 
Comitê de crise e estratégias de reação a incidentes. 
Investigação e identificação dos responsáveis. 
Medidas para reverter ou mitigar danos causados. 

06.04.2019 
15 às 18hs 

Domingo Montanaro Segurança da Informação na perspectiva tecnológica. 
Fundamentos do Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação. 
Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. 
Implementação de controles internos e certificação. 

12.04.2019 
19 às 22hs 

Camila Rioja e  
Andrei Gutierrez 

Proteção de Dados em setores especiais. 
Marco Civil da Internet e E-commerce. 
Setor financeiro e proteção de crédito. 
Riscos do Blockchain. 
Ética e dados pessoais. 
Inteligência artificial e machine learning. 

13.04.2019 
08 às 10hs 

Martha Schuh Cyber Security  

13.04.2019 
10 às 12hs 

À definir Tecnologia aplicáveis 

 
Forma de pagamento: 
Cartão de crédito, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. 
Boleto bancário (emitido até 7 dias antes do evento e com vencimento em 2 dias, contados da data da 
compra). Se for necessário prazo superior a 2 dias para pagamento, este poderá ocorrer via 
transferência bancaria 
 
 Cancelamentos e reembolso: 
O cancelamento e reembolso total será permitido se realizado em até 7 dias após a compra do 
respectivo curso, de acordo com o art. 49 do código do consumidor, após o prazo informado a devolução 
será parcial, sendo esta equivalente a 50% do valor pago. 
 
O curso está sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Portanto não 
recomendamos a compra de passagens e/ou reserva de hotéis até a confirmação da turma. 
 
Se necessário, a Opice Blum Academy poderá alterar o corpo docente original do curso. 


