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1. Apresentação

O Curso de Especialização em Segurança da Informação em Engenharia de
Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações, tem como ênfase tópicos e
assuntos atuais relacionados a segurança da informação dentro do contexto de
Engenharia de Software. São abordados assuntos como PenTest, Segurança em
dispositivos móveis, Cloud Computing entre outros!

A especialização é um curso lato sensu, que leva à certificação formal dos
concluintes como Especialistas em Especialização em Segurança da Informação
em Engenharia de Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações.

A Especialização Segurança da informação sempre foi tida como uma área
transversal a todas areas relacionadas a tecnologia, já com o advento de novas
tecnologias, como Smartphones, IoT e computação nas nuvens, ficou cada vez
mais claro que esse tema seria um dos mais relevantes no presente e futuro
próximo. Nesse cenário, o curso de Especialização com foco em Segurança da
Informação, tem como objetivo fomentar o ecossistema brasileiro com
conceitos e praticas voltadas para construção e desenvolvimento de soluções
seguras, explorando segurança dentro de diversas tecnologias de ponta.
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2. Informações sobre o Processo Seletivo
2.1 Público-alvo
O curso destina-se aos gestores e profissionais do setor de TIC - Tecnologia da
Informação e Comunicação, com formação superior, que desejam se
especializar na área de Segurança com enfoque na construção de sistemas
seguros. Também está direcionado a estudantes que diplomados em cursos de
Graduação em Ciências Exatas buscam aprofundar-se em tópicos avançados na
área de Segurança e Redes de Computadores.
2.2 Número de vagas
30 (trinta).
2.3 Datas Relevantes
Atenção às datas da turma do 1º Semestre de 2017:
Evento

Data

Inscrição

GRATUITAS – até 05/02/2017

Entrega Documentos Até

06/02/2017

Matrícula

06/02/2017

Início das aulas

17/02/2017

Tabela 1: Datas relevantes para a Especialização em Especialização em Segurança da
Informação em Engenharia de Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações
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3. Inscrição dos Candidatos
A inscrição envolve preenchimento de formulário on-line no site da Faculdade
C.E.S.A.R., apresentação de documentos e pagamento de taxa de inscrição,
como detalhado nas próximas subseções.

3.1 Formulário on-line
Para o preenchimento do formulário de inscrição on-line, seguir os passos:

1. Preencher corretamente todos os dados obrigatórios do formulário;
2. Clicar no botão <enviar>;
3. Aguardar geração de boleto bancário online;
4. Imprimir ou copiar código de barra para pagamento online ou em banco;
5. Efetuar pagamento e imprimir comprovante de pagamento da inscrição.

3.2 Confirmação da inscrição
Para confirmar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá entregar
pessoalmente os documentos abaixo ou enviá-los pelo correio com data de
postagem de até 3 (três) dias úteis antes do final do período de inscrição:


Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso superior nas
condições descritas na Seção 2.1, ou certificado com protocolo de
solicitação do diploma, ou outro documento comprobatório de conclusão
de curso superior (cópia autenticada);



Histórico escolar do curso de graduação ou tecnológico (cópia
autenticada);



Cédula de identidade ou equivalente (cópia autenticada);



CPF (cópia autenticada);



01 foto 3x4 recente (não serão aceitas fotos digitalizadas);



Comprovante de residência;



Curriculum Vitae.
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Cópia da carteira de reservista (cópia simples);



Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia simples);



Cópia do Título de Eleitor (cópia simples);



Copia do comprovante de quitação eleitoral ou comprovante de votação
da última eleição.

Os documentos originais poderão ser solicitados no decorrer do processo
seletivo ou no momento da matrícula do aluno.

Endereço para entrega/envio de documentos:

FACULDADE C.E.S.A.R
Especialização em Segurança da Informação em Engenharia de
Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações
Atenção à Secretaria Acadêmica
Rua do Brum, nº 77 – Bairro do Recife – Recife - PE
CEP: 50.030-260
Fone (81) 3419-6700

Observações importantes:

Ao

procederem

às

suas

inscrições,

os

candidatos

estarão

acatando

integralmente as regras estabelecidas nesse documento, não cabendo qualquer
reclamação ou recurso posterior.
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4. Descrição do Processo Seletivo
1. Inscrição;
2. Análise de documentos (curriculum vitae, diploma e histórico escolar);
3. Divulgação dos selecionados será por e-mail;
4. Matrícula.

4.1 Análise de documentos
Nesta etapa serão analisados o curriculum vitae do candidato (o mais
detalhado possível), o diploma de graduação e o histórico escolar sob o ponto
de vista da adequação do candidato ao programa.

Caso necessário, a coordenação do curso poderá convocar o candidato para
uma entrevista individual.
4.2 Matrícula
Os candidatos selecionados deverão realizar sua matrícula a partir de
orientações publicadas em http://www.cesar.edu.br, nas datas indicadas na
Seção 2.3 deste Edital.

No ato da matrícula o candidato assinará o contrato de prestação de serviços
acadêmico deverá trazer o comprovante de pagamento da taxa de matrícula. O
boleto bancário de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) referente à
matrícula será enviado por e-mail ao candidato aprovado.
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4.3 Mensalidade
O candidato aprovado que optar por realizar o curso deverá investir R$ 448,00
(quatrocentos e quarenta e oito reais) durante 18 meses.
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5. Acordos Gerais
A abertura desta turma estará condicionada ao preenchimento de no mínimo
70% das vagas disponíveis, exceto em condições especiais, a serem julgadas e
aprovadas pelo comitê responsável.

Só serão aceitos no curso de Especialização em Segurança da Informação em
Engenharia de Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações, candidatos
estrangeiros classificados com fluência na língua portuguesa.

A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas
por este edital de processo seletivo.

As questões não previstas neste edital são de responsabilidade da coordenação
do curso de Especialização em Segurança da Informação em Engenharia de
Software: Tecnologias, Técnicas e Aplicações da FACULDADE C.E.S.A.R.
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