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Apresentação

O curso de curta duração, por videoconferência, tem como objetivo orientar a alta administração e os colab-

oradores dos Conselhos Profissionais sobre a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 

13.709/2018 no âmbito dessas Autarquias, integrantes da Administração Pública Indireta, detentoras da base 

de dados dos profissionais por elas habilitados e fiscalizados.

Em 4 (quatro) horas, com um intervalo de 30 min, percorreremos os conceitos e as exigências da lei, que 

visa regulamentar a utilização de dados individuais e proteger os direitos de personalidade a eles relaciona-

dos, tais como intimidade, dignidade, honra, imagem, liberdade de expressão e de opinião, que poderiam ser 

afetados pelo uso indevido ou inadequado de informações pessoais.

Além disso, abordaremos a aderência dos Conselhos nas regras da LGPD, especialmente quanto à coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, ou seja, na obrigatoriedade 

do tratamento dos dados.

O participante terá a oportunidade, em 4 horas de curso, de esclarecer suas dúvidas sobre a LGPD e buscar 

soluções imediatas para o tratamento legal dos seus dados, evitando-se sanções e responsabilidade dos 

agentes públicos.



Metodologia
• Linguagem simples e didática, por videoconferência, na plataforma ZOOM.
• O treinamento é dinâmico, com material didático e casos práticos expostos.
• Comprometimento com boas práticas de Segurança em Informação.
• Colaboração Jurídica sobre as exigências legais.

Público Alvo

Conselheiros (Alta Administração), colaboradores em geral de Conselhos Profissionais, e, especialmente, 
profissionais das áreas de tecnologia da informação, processamento de dados e advogados, procuradores e 
apoio jurídico.

Conteúdo Programático
• Objetivo e observância obrigatória da LGPD.
• Autoridade Nacional de Proteção de Dados
• Princípios Gerais.
• Risco à falta de aderência e à privacidade de dados.
• Onde estão meus dados?
• O tratamento de dados pela Administração Pública (limitado ao atendimento de sua finalidade pública) – quais 
dados podem ser divulgados publicamente?
• Compartilhamento de dados entre órgãos público e entre público e privado.
• Nomeação de Controlador, Operador e Encarregado pelos Conselhos Profissionais.
• Quais são os direitos dos titulares?
• Limites ao consentimento do titutar.
• Como identificar se o Conselho está aderente à LGPD?
• O que devo fazer para adequar os processos e tecnologias em prol à privacidade?
• Aspectos normativos e regulatórios complementares à LGPD.



Currículo do professor

Currículo do colaborador jurídico

Marcelo Lau – Especialista em Cibersegurança
• Diretor-Executivo da Data Security
• Há 12 anos, atua em bancos brasileiros em Segurança da Informação e Prevenção à Fraude.
• Atualmente ministra aulas de pós-graduação na FIAP (Coordenador do MBA em Cibersegurança), IPG, IBG, 
UNIFOR e outras instituições de ensino no Brasil.
• Ministrou aulas na FEBRABAN, MACKENZIE e FATEC/SP.
• Coordenou o curso de Gestão em Segurança da Informação e Gerenciamento de Projetos no SENAC/SP.
• Graduado em Engenharia Elétrica na EMM, com pós graduação em administração pela FGV, mestre em 
ciência forense pela POLI/USP e pós graduado em comunicação e arte pelo SENAC/SP.Ministra cursos e 
palestras em Angola, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai

Paulo Porto -Chefe da Procuradoria-Geral do Core-SP.
• Coordenador Científico da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.
• Professor convidado do V Encontro Nacional de Integração dos Contadores, Auditores e Controladores do Sistema 
Confea/Crea.
• Professor de cursos e treinamentos desenvolvidos para Conselhos Profissionais.
• Possui MBA em Licitações e Contratos Administrativos pela AVM Educacional - Universidade Cândido Mendes 
(2017).
• Pós-graduado em Gestão Público-Legislativa pela Universidade de São Paulo (2012).
• Pós-graduado no Curso de Especialização em Direito para a carreira da Magistratura pela Escola de Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro (2010).
• Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007).
• Aprovado no Concurso Público da Assembleia Legislativa de São Paulo (2010) para o cargo de Agente Legislativo.
• Aprovado no Concurso Público da Casa Civil do Estado de São Paulo (2011) para o cargo de Executivo Público.
• Aprovado no Concurso Público do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (2011) para o cargo de 
Assistente Jurídico de Contratos e Licitações, exerceu o cargo de Coordenador Técnico e Presidente da Comissão 
de Assessoramento Contábil e de Gestão do Confere.



Investimento

Incluso

R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)
por participante.

Conteúdo Expositivo no formato PDF e Apostila ao inscrito, enviados por meios eletrônicos.

• Acesso à plataforma virtual de ensino, com exibição de conteúdos durante o evento.

• Interação entre professor e aluno inscrito, no chat do treinamento.

• Certificado digital pela participação, disponível em nosso site por tempo indeterminado.

www.silp.com.br

contato@silp.com.br

(41) 99151-5088

REALIZAÇÃO APOIO


