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GESTÃO DE RISCOS DE TI 
BASEADO NA NORMA ISO/IEC 27005 

GESTÃO DE RISCOS DE TI – ISO/IEC 27005 

 

Aprenda na prática a metodologia para identificar, avaliar e definir um processo de gestão para 

tratar e mitigar os riscos de TI que podem afetar as organizações. 

Aborda a metodologia de implementação de gestão dos riscos de TI orientada por um estudo de caso. 

Mais do que aprender conceitos, princípios e requisitos, você irá aprender a usar na prática a 

metodologia que desenvolvemos. Neste curso de 16 horas, você irá ser capaz de: 

 Conhecer a abordagem de gestão de riscos de TI baseado na norma ISO/IEC 27005; 

 Obter uma visão mais precisa sobre os eventos atuais e futuros relacionados à TI; 

 Gerenciar riscos de TI para gerar resultados reais para a organização; 

 Desenvolver as competências necessárias para análise de risco qualitativa no ambiente de TI. 

http://www.masterhouse.com.br/


 

 
http://www.masterhouse.com.br   

 
 

 
Master your career. Enhance your results. 
Highlight yourself. 

Público Alvo  

 

 

 

 

 UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO E CONCEITOS FUNDAMENTAIS; 

 UNIDADE 2 – CONTEXTO DA GESTÃO DE RISCOS; 

 UNIDADE 3 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS; 

 UNIDADE 4 – ANÁLISE DE RISCOS; 

 UNIDADE 5 – AVALIAÇÃO DE RISCOS; 

 UNIDADE 6 – TRATAMENTO DO RISCO; 

 UNIDADE 7 – ACEITAÇÃO DO RISCO; 

 UNIDADE 8 – COMUNICAÇÃO E CONSULTA DO RISCO; 

 UNIDADE 9 – MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA DE RISCOS; 

 UNIDADE 10 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS;  

 
Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/gestao-de-riscos-iso27005 

 Gestores de TI 

 Consultores de Gestão 

 Profissionais envolvidos com Segurança e Riscos de TI 

 Auditores 

 Fornecedores e Integradores de serviços 

 Gestores e técnicos de TI nos níveis estratégico e tático 

 

 

 

 

 

 Melhorar a integração com os riscos organizacionais e conformidade dentro da organização; 

 Entender como capitalizar os investimentos em TI com o uso de sistemas de controle já em uso; 

 Implante e sustentar, de forma objetiva e consistente a gestão de riscos de TI; 

 Propor controles de segurança da informação para tratar e mitigar os riscos das organizações, tendo como 

base as vulnerabilidades, riscos identificados e impactos na segurança da organização. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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