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Série Auditoria – Como Auditar a Lei 

Geral Proteção de Dados (LGPD) 

Objetivo 

O ambiente regulatório atual relacionado a privacidade e proteção de dados no Brasil - 

LGPD demanda ações das organizações para se adequarem. Este treinamento visa formar 

profissionais de auditoria, controles internos, risco e compliance para verificarem se suas 

organizações estão se preparando adequadamente. 

A quem se destina 

Profissionais da área de compliance, gestão de riscos, auditoria interna, riscos e controladoria 
 

Conteúdo Programático 

• Visão geral sobre regulamentação na Europa e EUA, e contexto da LGPD no Brasil. 

• A importância da segurança de informações e exemplos mais comuns de ataques e 

fragilidades 

• O ciclo de LGPD nas organizações: avaliação, remediação e monitoramento 

• Workshop “Como auditar LGPD na sua organização”: DPO, áreas envolvidas, processos 

e sistemas que devem ser envolvidos; qualidade da equipe do projeto; quais 

informações precisam ser consideradas; políticas relacionadas. 

• Checklist dos principais pontos que precisam ser verificados 

 

Metodologia 

Aulas expositivas, workshop e metodologias ativas. Utilizamos a ferramenta plickers para 

feedback instantâneo fomento de discussão.  

Instrutor: Fabiano Castello, CIA, CCSA, CRMA, CISA, CISM, CCI 

Consultor na cDataLab, empresa com foco em inteligência artificial. Iniciou sua carreira 

corporativa em 1994 na Arthur Andersen e atuou como executivo na Deloitte, Electrolux, 

Ambev e Oi, com forte atuação tanto no Brasil como no exterior.  

Possui formação em computação pelo Mackenzie, administração pela EAESP-FGV, Ciência de 

Dados pela Johns Hopkins University. É aluno de mestrado acadêmico do programa de pós-
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graduação FEA-USP e participa do Núcleo de Estudos em Tecnologias, Modelagem e 

Sistemas desta universidade.  

Obteve as principais certificações internacionais de auditoria - CISA, CISM, CIA, CCSA e CRMA, 

além de ser conselheiro certificado pelo IBGC no Brasil.  

É professor da Inova Business School e dos programas de MBA da ESALQ/USP e da PUC-RS. 

Carga Horária, agenda e investimento 

Carga Horária: 8 horas 

Agenda: Consulte nosso portal web ou treinamento@crossoverbrazil.com  

Investimento: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) 

Escreva para treinamento@crossoverbrazil.com e conheça nossa política de descontos para 

pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para os  convênios em âmbito 

nacional - Editora RONCARATI e portal LegisCompliance, UNAMEC, entre outros. 

Formas de Pagamento: 

• Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú); 

• Nota de Empenho (setor público); 

• Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o link por e-

mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição sem desconto, em até 

3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide juros conforme política do cartão 

de crédito. 

Incluso: material didático, coffee-break e certificado de participação (necessário 75% de 

presença no curso). 

Informações Importantes 

 

• Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & Auditing se o 

número de inscrições não atingir o número mínimo exigido. No caso de cancelamento 

pela CrossOver, os valores pagos a título de inscrição serão devolvidos em até 10 dias 

do cancelamento. 

• O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a inscrição para 

que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são limitadas. 
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• No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos ficarão 

como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 6 (seis) meses a 

contar da data do evento original. 

• Este programa poderá ser desenvolvido “in company” 

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail 

treinamento@crossoverbrazil.com ou contato nos telefone (11) 2599-8360. 
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