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Information Security Management Professional 
Baseado na ISO/IEC 27001 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT PROFESSIONAL - CURSO OFICIAL ACREDITADO PELO EXIN 

Compreenda os passos necessários para o processo de certificação da ISO/IEC 27001 e como 

realizar uma avaliação do estado geral do SGSI da organização. 

 

Aborda o funcionamento do Sistema de Gestão de Segurança da informação (SGSI) e as características 

da gestão de riscos de segurança da informação, avaliando o estado atual do SGSI e o gerenciamento 

de um programa de segurança das informações. Neste curso de 24 horas, o participante será capaz de: 

 Compreender as perspectivas em segurança da informação: negócio, cliente, provedor de 

serviços/fornecedor; 

 Gerenciar riscos: análise, controles, riscos residuais; 

 Compreender os controles de segurança da informação: organizacionais, técnicos, físicos. 

Existentes no anexo A da ISO/IEC 27001. 
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INFORMATION SECURITY MANAGEMENT PROFESSIONAL ISO/IEC 27001 

 

 UNIDADE 1 – Revisão de conceitos e estrutura da ISO/IEC 27001; 

 UNIDADE 2 – Perspectivas de segurança da informação: negócio, cliente e provedor de serviços; 

 UNIDADE 3 – Gerenciamento de riscos: análise, escolha de controles, tratamento dos riscos restantes; 

 UNIDADE 4 – Controles de segurança da informação: controles organizacionais, técnicos e físicos, conforme 

Anexo A da ISO/IEC 27001; 

 UNIDADE 5 – Preparação para o exame Exin Information Security Management Professional. 

 

Para maiores informações acesse: https://masterhouse.com.br/information-security-management-

professional  

 

 Privacy Officer (Diretor de Privacidade); 

 Legal Officer (Diretor Jurídico); 

 Compliance Officer (Diretor de Conformidade); 

 Security Officer (Diretor de Segurança); 

 Business Continuity Manager (Gerente de Continuidade de Negócios);, 

 Advogados (Lawyers); 

 Profissionais de Tecnologia da Informação. 

 Obter a visão do processo de certificação de empresas na ISO/IEC 27001; 

 Compreender como realizar uma avaliação do estado geral do SGSI da organização; 

 Compreender as perspectivas da segurança da informação, considerando o ponto de vista dos 

negócios, clientes e fornecedores; 

 Compreender os requisitos necessários para um Sistema de gestão de segurança da informação de 
acordo com a ISO 27001. 

 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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