
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas dos encontros ao vivo: 19 de abril de 2020, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 14 de abril.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 29 de março.  

 

Objetivos:  

Contribuir para que os Municípios tenham clareza sobre os seguintes aspectos 

relacionados à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados: 

1. Quais os impactos que a nova LGPD trará para as atividades da Administração 

Pública e como se preparar para atender aos procedimentos de boas práticas e 

governança definidos na nova legislação. 

2. Capacitar os servidores públicos das áreas que serão mais impactadas, entre 

elas, saúde, educação, assistência social, cultura e esportes, cadastro tributário, 

licitações, contratos e fornecedores, entre outros,  a fim de torna-los 

multiplicadores de tais políticas e boas práticas, favorecendo a cultura e os 

procedimentos do serviço público a fim de atender às normas de proteção de dados 

pessoais, inclusive em meio digital. 

3. Entender o papel da ANPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão 

federal que foi criado pela LGPD para fiscalizar e definir diretrizes que deverão ser 

observadas pelas Entidades Públicas e Privadas que realizam tratamento de dados 
pessoais 

4. Entender e capacitar o Encarregado de Dados (D.P.O - Data Protection Officer), 

profissional que será o responsável dentro da Administração Pública perante a 

ANPD e os titulares dos dados pessoais, a fim de fazer cumprir os direitos previsto 

na LGPD. 

Público Alvo: 

Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta, em especial 

Procuradoria Jurídica, Tecnologia da Informação, Cadastro Geral, Recursos 

Humanos, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esportes, Fazenda Pública, 
Licitações e Contratos entre outras áreas de interesse. 



 

Carga horária: 6 horas  

 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias e horários indicados na circular 
do curso.  

 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  

 

Ministrante:  

Carlos Villela, Administrador e Advogado.  

Foi instrutor da Escola da Receita Federal ESAF, é Professor dos Cursos de 

Graduação e Pós Graduação em Direito, Administração e Contábeis. Especialista em 

Direito Público pela UFRGS. MBA em Gestão pela FGV Fundação Getúlio Vargas. Foi 

executivo em empresas de serviços públicos, como EMBRATEL – Empresa Brasileira 
de Telecomunicações, TELESP, Cielo, entre outras.   

 

 

 

 

 

 



 

Investimento: 

 
Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 
Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento ou envio do empenho. 

 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo. O 

login de acesso à plataforma será encaminhado no dia anterior ao curso.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo, 

conforme dias e horários disponibilizados na circular do curso.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 
plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 

com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

  

 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
Pagamento até 29/03/2021 2° lote

1 participante R$ 500,00 R$ 580,00

2 participantes R$ 470 por pessoa R$ 550,00 por pessoa

3 participantes R$ 430 por pessoa R$ 510,00 por pessoa

4 ou mais R$ 390 por pessoa R$ 470,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Lei Geral de Proteção de Dados e os Impactos na Administração 

Pública Direta e Indireta 

 

Pauta do Curso 

 
1. HISTÓRIA DAS REGULAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS 

1.1. GPDR General Data Protection Regulation (EU)  
1.2. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 13.709/2018 

 
2. CONCEITOS  

2.1. Privacidade e Proteção de Dados 
2.2. Dados Pessoais – diretos, indiretos e pseudonimizados  
2.3. Dados Pessoais Sensíveis  
2.4. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes 
2.5. Consentimento do titular e desnecessidade de consentimento - interesse 
legítimo e obrigações legais 
2.6. ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

 
3. PAPÉIS, RESPONSABILIDADES e PARTES INTERESSADAS  

3.1. Controlador e Operador – Agentes de Tratamentos de Dados Pessoais  
3.2. Diretor de Proteção de Dados (DPO - Data Protection Officer) 
3.3. Titular dos Dados Pessoais  
3.4. Responsabilização Solidária e hipóteses de exclusão da responsabilidade  

 
4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

4.1. Limites, finalidades e consentimentos (ou não) do titular dos dados  
4.2. Boas Práticas e Governança  
4.3. Interesse Legítimo 
4.4. Não aplicabilidade da LGPD 
4.5. Diretos dos Titulares dos Dados Pessoais 

 
5. DADOS PESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

5.1. Vulnerabilidades e riscos no tratamento de dados pessoais, inclusive em meio 
digital 
5.2. Dados pessoais sensíveis – Saúde, Educação, Assistência Social, entre outros 
5.3. Dados pessoais de crianças e adolescentes – educação infantil, transporte 
escolar, entre outros  
5.4. Dados pessoais tratamento em razão da legislação – cadastros de usuários, 
tributários, RH, RPPS, entre outros 
5.5. Boas práticas e governança de dados pessoais da Administração Pública 
5.6. ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados – Regulamentação e 
aplicação de sanções e penalidades 


