PÓS-GRADUAÇÃO GERENCIAMENTO DE RISCOS E
SEGUROS
Objetivo: Especializar profissionais para uma visão ampla sobre todos os
processos que envolvem a gestão e tomada e decisão referente ao
gerenciamento de riscos, das alternativas para o seu tratamento e
mitigação dos mais variados problemas que surgem na rotina das
empresas.

Público-Alvo: profissionais com graduação superior.

Conheça a estrutura do Curso:

INFORMAÇÕES
SOBRE O CURSO
Tipo: Especialização
Lato Sensu
Modalidade: EaD
Duração: 300 horas de
conteúdo e atividades +
60 horas para orientação
e elaboração do Artigo
Científico
Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA:
Moodle

MÓDULOS E UNIDADES DE APRENDIZAGEM
MÓDULO I: INTRODUÇÃO A GERENCIAMENTO DE RISCO
• Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
• Planejamento e Projeto de Pesquisa.
• Introdução a Gerenciamento de Risco
Gerenciamento de Riscos (introdução)
• Objetivos estratégicos das Organizações
MÓDULO II: GESTÃO DE CUSTOS, RISCOS E PERDAS
• Gerenciamento de risco
• Qual impacto dos processos na logística
Custos associados aos processos logísticos
• Estruturação dos riscos na organização, processos e agentes envolvidos
• Gestão de Riscos
MÓDULO III: GERENCIAMENTO DE RISCO E SEGUROS
• A importância da cadeia de suprimentos (TEA)
• As vantagens da roteirização na cadeia de suprimentos (TEA)
• A administração de empresas no gerenciamento de riscos com mobilidade
• Estruturação dos riscos na organização, processos e agentes envolvidos
MÓDULO IV: PLANO DE AÇÃO PARA GRS (TEA)
• Recebimento, Endereçamento, Picking, Transporte Interno em GRS
• Apresentação das ferramentas da qualidade para
o gerenciamento de riscos (TEA)
• Recursos e Inteligências usadas na GRS
• Logística Entrega ou Integra, eis a questão? Na visão do GRS (TEA)
MÓDULO V: A GESTÃO DE SEGUROS
• Seguros
• Transporte e Seguro
• Custos de Armazenagem e movimentação
• Contratos de Seguro
MÓDULO VI: NORMAS E GESTÃO DA QUALIDADE
• Abordagens da Norma AS/NZS – 4360:2004 15252
• ISO 31000 15254
• Riscos e Sustentabilidade

–

CARGA
HORÁRIA
30 horas

•
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•
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•
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•

30 horas

•

30 horas

• ISSO 14001 – (Foco em processo)
MÓDULO VII: CAMPOS DA APLICAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
• Fraudes X Riscos
• Os riscos e oportunidades (Matriz de Risco – MR e Matriz de Oportunidades –
MO)
• Configuração da Rede Logística
• Riscos Ocupacionais
MÓDULO VIII: GESTÃO DE PROJETOS
• Fundamentos em Gestão de Projetos
Definição de Projeto (Escopo)
• Gerenciamento de Riscos I
• Gerenciamento de Riscos II
• Gerenciando equipe de projetos I
MÓDULO IX: GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA
• Comunicação Interna
• Controles internos como parte integrante da
gestão estratégica e do gerenciamento de riscos
• Gestão de riscos na administração pública
Políticas de comunicação interna
• Análise e impactos de riscos ambientais
Redes de comunicação das organizações
MÓDULO X: A ADMINISTRAÇÃO E A TOMADA DE DECISÃO
• Tipos de riscos
• Análise e Elaboração do Mapeamento de Riscos
• Gerenciamento Ágil de Projetos
• SIL – Sistema de Informação Logística
MÓDULO XI: O Artigo Científico.
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Trabalho de Conclusão de Curso
Além da aprovação nos módulos, o estudante deverá obter, no mínimo, 70 de um total de 100 pontos, em um
Trabalho de Conclusão de Curso no formato de Artigo Científico.
Para a FACCREI EAD, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é compreendido como mais uma
oportunidade que o estudante tem de colocar em prática, de forma inter e multidisciplinar, os conhecimentos
adquiridos no decorrer da especialização.
Para a realização do TCC, o Módulo XI apresentará aos alunos uma proposta de formato, com problema e
contexto específico. A partir das orientações apresentadas, os alunos deverão desenvolver o seu trabalho. A
entrega do TCC é o resultado da execução e aplicação de técnicas e procedimentos de um projeto
interdisciplinar.
O professor-tutor responsável pelo Módulo TCC acompanha a turma para o esclarecimento de eventuais
dúvidas, nos fóruns de discussão. Todas as orientações de procedimento, que dizem respeito à execução do
TCC, serão disponibilizadas no AVA. Os trabalhos aptos serão avaliados por uma banca formada por dois
professores.
A apresentação para a banca ocorrerá via internet. O aluno deverá realizar o agendamento, observando as
datas pré-estabelecidas pela FACCREI EAD, via AVA.

•
REQUISITOS ACADÊMICOS
•
•

Possuir diploma de curso de graduação (reconhecido pelo Ministério da Educação);
Preencher os requisitos básicos de formação de acordo com a necessidade de cada curso.

Reconhecimento do Curso

Investimento: xx

O curso de especialização cumpre as
disposições da Resolução CNE nº 1, de 6 de
abril de 2018, do Ministério da Educação.

Certificação:
Você receberá o certificado de especialista
emitido pela FACCREI EAD. O certificado do
curso a distância tem a mesma validade legal
ao da educação presencial.
Metodologia:
O curso é composto por 11 módulos (10
módulos de 30 horas e 1 módulo de 60
horas), e é desenvolvido totalmente on-line,
no AVA Moodle da FACCREI EAD.
Cada Módulo contém textos, imagens,
infográficos, vídeos e demais conteúdos
pertinentes à sua apropriação de
conhecimento. Para avaliar o seu
aprendizado, cada módulo possui 4
Unidades de Aprendizagem, que possuem
um desafio (estudo de caso) e exercícios de
fixação de múltipla escolha com 5
alternativas (A, B, C, D, E).

