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PROJETO:  Curso de Formação e Capacitação de DPO com ênfase na Saúde 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

AVALIAÇÃO: Sim GLOSSÁRIO: Não MAT. COMPLEMENTAR: Não 

APRESENTAÇÃO: 

O objetivo central do curso é levar informações relevantes para que profissionais 

atuantes no tratamento de dados pessoais possam, efetivamente, compreender de 

forma prática as noções gerais sobre LGPD, suas características e como atuar neste 

contexto, com foco na saúde. 

O curso de Formação e Capacitação de DPO na Saúde está dividido em 16 aulas: 

 

Aula 1: Apresentação  

Aula 2: Mapeamento de dados - parte 1 

Aula 3: Mapeamento de dados - parte 2  

Aula 4: Mapeamento dos dados - parte 03  

Aula 5: Mapeamento dos dados - parte 4  

Aula 6: Mapeamento de dados – parte 5 

Aula 7: Mapeamento de dados – parte 6  

Aula 8: Mapeamento de dados – parte 7  

Aula 9: Risco como probabilidade x impacto  

Aula 10: Segurança da informação - parte 1  

Aula 11: Segurança da informação - parte 2  

Aula 12: Direitos dos titulares 

Aula 13: Agentes de Tratamento  

Aula 14: Prática da jornada DPONET – parte 1 

Aula 15: Prática da jornada DPONET – parte 2 

Aula 16: Prática da jornada DPONET – Parte 3 

PÚBLICO ALVO:  

Público em geral que possuem o interesse em capacitar-se para atuar com 
encarregado de dados. 

TÓPICOS ABORDADOS: 

 Células. 

 Estruturas das células eucarióticas. 

 Fisiologia das células eucarióticas. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Ao final deste curso, o(a) aluno(a) poderá: 

 Atuar com encarregado de dados em diversas áreas, com ênfase na Saúde. 

 Saber sobre os principais aspectos da legislação que engloba o trabalho 
desenvolvido pelo encarregado de dados.  

RECURSOS DIDÁTICOS/MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Os cursos são responsivos e podem ser acessados através de computadores, tablets 
ou smartphones. 

Atividade Avaliativa 

Ao final de cada aula, o(a) aluno(a) fará uma atividade para avaliar os 
conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos. Para ser certificado, é necessário 
obter, no mínimo, 60% de acerto em cada aula. O aluno terá 3 tentativas para obter 
a pontuação mínima. 

Boas-vindas: Conteúdo 

Caro(a) aluno(a), 
  
É com satisfação que recebemos você em nosso ambiente de aprendizagem e 
conhecimento. A Faculdade Unimed, em parceria com a DPOnet, preparou este curso, que 
levará até você assuntos relevantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 
  
Nosso objetivo ao final do curso é que o profissional domine os aspectos teóricos 
(princípios, definições, direitos, entre outros) da LGPD, e muito mais do que isso, esteja 
preparado para contribuir, ou até mesmo liderar, no dia a dia de uma organização em 
processo de adequação à essa Lei e na incorporação de uma nova cultura organizacional 
baseada nos princípios da proteção de dados pessoais na prática.  
  
Para ser certificado, é importante que atinja, no mínimo, 70% de acertos na prova avaliativa. 
E você terá 3 tentativas para realizá-la com sucesso. 
  
E fique atento a estas dicas para manter o seu foco nos estudos: 
• Reserve um momento do seu dia para se dedicar aos estudos. Assim, você terá um tempo 
de qualidade e fará uma leitura mais fluente, compreendendo e assimilando bem o 
conteúdo; 
• Faça um cronograma de estudo, respeitando o seu tempo; 
• Organize o seu espaço para os estudos; 
• Faça anotações e utilize recursos como mapas mentais ou resumos para auxiliar na 
aprendizagem; 
• E, sempre que precisar, volte e relembre o que estudou. 
  
Agora, você tem todo esse conteúdo em suas mãos e poderá acessá-lo em computadores, 
tablets ou smartphones. E, em caso de dúvida, sugestões ou críticas, entre em contato 
através do e-mail: atendimento@dponet.com.br. 
  
Seja bem-vindo(a) ao Curso de Formação e Capacitação de DPO com ênfase na Saúde!   
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Sucesso e bons estudos! 

Boas-vindas: Aula 1 

Na Aula 1 você aprenderá: 

 O que é o DPOnet 

 Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

 Quem é o DPO 

 Metodologia do curso 

 Visão geral do programa de gestão da proteção de dados com o DPOnet 

 Oportunidade de mercado 

Bons estudos! 
 
Boas-vindas: Aula 2 

Na Aula 2 você aprenderá: 

 Identificando uma atividade de tratamento 

 Como identificar uma atividade de tratamento 

 Princípio da finalidade  

 Princípio da Adequação 

 Término do tratamento de dados Bons estudos! 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 3 

Na Aula 3 você aprenderá: 

 Os titulares de dados pessoais 

 Categorias de dados pessoais 

 Dados Pessoais de Menores 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 4 

Na Aula 4 você aprenderá: 

 Ciclo de Vida dos Dados  

 Compartilhamento de Dados Pessoais 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 5 
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Na Aula 5 você aprenderá: 

 Princípio da Necessidade/Minimização  

 Análise de Necessidade e Proporcionalidade no DPOnet  

 Registro de Melhoria Contínua (RMC) 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 6 

Na Aula 6 você aprenderá: 

 Bases legais de tratamento de dados 

 Consentimento 

 Obrigação Legal 

 Políticas Públicas 

 Estudo por Órgãos de Pesquisa 

 Execução de Contrato 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 7 

Na Aula 7 você aprenderá: 

 Exercício Regular do Direito 

 Proteção da Vida 

 Tutela da Saúde  

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 8 

Na Aula 8 você aprenderá: 

 Legítimo Interesse 

 Proteção ao Crédito 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 9 

Na Aula 9 você aprenderá: 

 Matriz de Risco do DPOnet  

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 10 
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Na Aula 10 você aprenderá: 

 Introdução à segurança da informação 

 O que é a ISO 27001 

 Por que a norma técnica é tão importante? 

 Principais seções da NBR ISO/IEC 27002 (seção 5 a 10) 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 11 

Na Aula 11 você aprenderá: 

 Principais seções da NBR ISO/IEC 27002 (seção 11 a 18) 

 ISO 27001 no DPONet 

 ISO 27701 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 12 

Na Aula 12 você aprenderá: 

 Confirmação da existência de tratamento  

 Acesso aos dados 

 Correção de dados incompletos   

 Anonimização, bloqueio ou eliminação 

 Portabilidade dos dados 

 Informações sobre compartilhamento de dados  

 Possibilidade de não fornecer consentimento 

 Revogação do consentimento  

 Revisão de decisões automatizadas 

 Contratos e termos de uso para os titulares de dados 

 Canal de comunicação do titular de dados  

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 13 

Na Aula 13 você aprenderá: 

 Identificando os agentes de tratamento  

 Os Controladores e Operadores 

 Importância prática da diferenciação 

 Relações Contratuais 

Bons estudos! 
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Boas-vindas: Aula 14 

Na Aula 14 você aprenderá: 

 Prática da Jornada DPOnet  

Bons estudos! 

Boas-vindas: Aula 15 

Na Aula 15 você aprenderá: 

 Manutenção do mapeamento de dados atualizado 

 Relatório de impacto à proteção de dados 

 Gestão de incidentes de dados 

 Registro de Melhoria Contínua no DPOnet 

Bons estudos! 

 

Boas-vindas: Aula 16 

Na Aula 16 você aprenderá: 

 Uma figura importante 

 Composição da ANPD 

 Sanções administrativas  

 As solicitações à empresa via encarregado de dados 

Bons estudos! 

Texto da Avaliação 

Agora você fará a Atividade Avaliativa. Para ser certificado, é importante que atinja, no 
mínimo, 70% de acertos. E você terá 3 tentativas para realizá-la com sucesso. 
Preparado? 

Então, boa avaliação! 


