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Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

Apresentação 

Sobre a UCM – Universidade Corporativa Módulo 

A UCM (Universidade Corporativa Módulo) oferece cursos on-
line para ajudar tanto os colaboradores da Módulo a obterem 
conhecimentos e competências profissionais alinhados aos 
objetivos de negócio da empresa quanto aos parceiros e 
clientes da Módulo a obterem conhecimentos e competências 
profissionais relacionadas com GRC (Governança, Riscos e 
Compliance). Além dos cursos, vários outros recursos estão 
disponíveis (glossário, vídeos, suporte especializado, entre 
outros). Para que você tenha uma experiência mais agradável, 
os cursos da UCM possuem animações, vídeos, narrações em 
áudio, exercícios e outros recursos interativos. Todos são 
desenvolvidos em HTML 5 (compatíveis com o padrão SCORM) 
e podem ser acessados através de navegadores e dispositivos 
móveis como tablets e smartphones. 

Recomendamos a utilização do Chrome para fazer os cursos e 
do Safari em iPads. 
 
No ambiente LMS (plataforma de ensino) é feita toda a 
administração dos cursos disponibilizados pela UCM, incluindo  
upload de cursos e outros recursos, cadastramento de alunos, 
criação de turmas e trilhas de aprendizado, acompanhamento 
do progresso dos alunos em cada curso através de relatórios e 
dashboards, emissão de certificado, e mais. 
 

Após a autenticação na plataforma de ensino, você poderá: 

 Visualizar os cursos nos quais está inscrito.  

 Iniciar um curso ou prosseguir com um curso já em 

andamento. 

 Trocar a sua senha e o idioma da interface. 

 Gerar infográficos para acompanhar seu progresso 

(Minhas atividades). 

 Visualizar seus emblemas e pontos recebidos em função 

de cursos concluídos e outras atividades. 

 

 

  

Top 5 

Conveniência e liberdade para 
estudar em qualquer hora e 
lugar. 

Mais pessoas treinadas e com 
mais conhecimento por um 
menor custo. 

Cursos específicos para 
usuários, gestores de riscos, 
gestores de continuidade e 
administradores, entre outros. 

Acompanhamento detalhado 
da evolução dos alunos através 
de infográficos. 

Redução do tempo entre 
treinamento e produtividade na 
função. 

 

Atualizações 

Os cursos são atualizados baseados 
nos Release Notes. Os usuários 
poderão consultar a documentação 
do sistema para mais detalhes. 
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Sobre a Universidade Corporativa Módulo 
para clientes externos 

A Universidade Corporativa Módulo (UCM) tem uma área 

específica para clientes externos com cursos sobre o Módulo 

Risk Manager e outros conteúdos.  

 

Disponibilizamos para a sua empresa um número crescente de 

cursos e outros serviços na modalidade de ensino a distância, 

elaborados por quem conhece e desenvolve o software, 

utilizando as técnicas e tecnologias mais modernas de 

formação profissional.  

Os cursos são periodicamente atualizados para as versões 

pares do Módulo Risk Manager, e estão disponíveis em ofertas 

adequadas às necessidades de cada tipo de cliente, e cada 

perfil de uso. 

Serviços complementares, como um extenso glossário 

conceitual, atendimento on-line, fóruns restritos, e painel 

gerencial exclusivo, complementam o material de treinamento 

com recursos voltados para um melhor aproveitamento dos 

estudos e, principalmente, para uma utilização eficaz do 

Módulo Risk Manager. 

Opcionalmente, os cursos podem ficar armazenados no 

sistema de treinamento (LMS) da sua organização, facilitando 

ainda mais o acesso e a administração. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Top 5 

Conveniência e liberdade para 
estudar em qualquer hora e 
lugar. 

Mais pessoas treinadas e com 
mais conhecimento por um 
menor custo. 

Cursos específicos para 
usuários, gestores de riscos, 
gestores de continuidade e 
administradores, entre outros. 

Acompanhamento detalhado 
da evolução dos alunos através 
de infográficos. 

Redução do tempo entre 
treinamento e produtividade na 
função. 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 
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Portfólio do Módulo  
Risk Manager (Instalação Padrão) 

O Portfólio contém cursos que abrangem os principais 
conhecimentos do Módulo Risk Manager. 

O conceito de Portfólio significa que sua empresa encontra, 
numa mesma oferta, tanto o curso principal que está 
procurando quanto os pré-requisitos para que ele seja 
aproveitado integralmente. 

RM-01 – Conheça o Módulo Risk 
Manager  

Visão Geral 

Este é o curso introdutório do Módulo Risk Manager, no qual 
são apresentadas as características, funcionalidades e 
aplicações do sistema no contexto da GRC (Governança, 
Riscos e Compliance). Nele estão também os conceitos 
essenciais como GRC, risco, ativos, componentes de negócio, 
vulnerabilidades, ameaças, controle e PSR, entre outros, cuja 
compreensão é indispensável para o uso do 
software. Conheça o Módulo Risk Manager está dividido em 
dois capítulos, com exercícios de verificação de aprendizado 
ao final de cada um.  

Público-alvo 

O curso se destina a todos os usuários do Módulo Risk 
Manager e outros interessados no sistema de um modo geral 
(consultores, prestadores de serviços, parceiros de negócios). 
 

Duração aproximada  
 
 6 horas 

Pré-requisitos 

Nenhum 
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Sobre o Módulo Risk Manager 
 
1.1. Alguns conceitos importantes 
1.2. Visão geral 
1.3. Soluções oferecidas 

1.3.1. Gestão de riscos e 
vulnerabilidades em TI 
1.3.2. Gestão de Compliance 
1.3.3. ERM - Gestão de riscos 
corporativos 
1.3.4. GCN - Gestão de 
continuidade e negócios 
1.3.5. Gestão de incidentes 
1.3.6. Gestão de políticas 
1.3.7. Gestão de grandes eventos 
1.3.8. Segurança pública 
1.3.9. Controle urbano e gestão 
municipal (cidades inteligentes) 
1.3.10. Gestão de riscos em 
infraestruturas críticas 
1.3.11. Outros projetos especiais 

1.4. Monitoramento contínuo de riscos 
1.4.1. Análises de riscos periódicas 
por projetos 
1.4.2. Integração com scanners de 
vulnerabilidades 
1.4.3. Integração via API com 
outros sistemas 
1.4.4. Monitoração de eventos 
(incidentes) 

1.5. Prêmios 
1.6. Benefícios e inovações 

1.6.1. Aplicação web 
1.6.2. Integrações nativas 
1.6.3. Aplicativos móveis 
1.6.4. Portabilidade de dados 
1.6.5. Editor de relatórios 
1.6.6. Conteúdos out-of-the-box 
1.6.7. Outras inovações disponíveis 
sob demanda 

1.7. Resumo 
1.8. Exercícios 
 
Capítulo 2: Um passeio rápido pelos 
módulos do sistema 
 
2.1. Meu Espaço 
2.2. Organização 
2.3. ERM 
2.4. Riscos 
2.5. Compliance 
2.6. Políticas 
2.7. Conhecimento 
2.8. Dashboard 
2.9. Workflow 
2.10. Continuidade 
2.11. Administração 
2.12. Outros módulos 
2.13. Resumo 
2.14. Exercícios 
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RM-02 – Meu Espaço e 
Navegação Básica  

Visão Geral 

Este curso apresenta as características do módulo Meu 
Espaço, com ênfase sobre os recursos de navegação no 
sistema, visando dar aos usuários a fluência necessária 
para que se concentrem nas aplicações, já sabendo como 
se movimentar e localizar as principais funcionalidades. 

O curso está dividido em dois capítulos, com exercícios de 

verificação de aprendizado ao final de cada um.  

Público-alvo 

O curso se destina a todos os usuários do Módulo Risk 
Manager (por padrão, todos têm permissão para acessar o 
módulo Meu Espaço e executar as suas funções). 

Duração aproximada  
 
 3 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01). 
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Funcionalidades do Meu Espaço 
 
1.1. Bem-vindo ao curso! 
1.2. O ponto de entrada após o login 
1.3. Visualizando mensagens corporativas 
1.4. Gerenciando suas notificações 
1.5. Visualizando seus perfis e privilégios 
1.6. Trocando a sua senha 
1.7. Acessando entrevistas 
1.8. Visualizando documentos de referência 
1.9. Visualizando dashboards 
1.10. Visualizando consultas 
1.11. Configurando suas preferências 
1.12. Acessando funções pelo mapa do site 
1.13. Resumo 
1.14. Exercícios 
 
Capítulo 2: Familiarizando-se com a interface 
 
2.1. Login 
2.2. Páginas iniciais dos módulos 
2.3. Listas 
2.4. Assistentes 
2.5. Helps de página e campo 
2.6. Ajuda 
2.7. Buscar 
2.8. Resumo 
2.9. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A1. Controle de acesso para o módulo Meu Espaço  
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RM-03A – Modelando a 
Organização - Parte I 

Visão Geral 

Este curso apresenta as funções principais do módulo 
Organização, especialmente os conceitos e procedimentos 
relacionados com a definição e manutenção da estrutura 
organizacional, gestão de ativos, componentes de negócio 
e pessoas.  

Modelando a Organização é um dos cursos centrais do 
Módulo Risk Manager, pois os conhecimentos aqui 
adquiridos são fundamentais para a utilização adequada e 
produtiva de vários outros módulos do sistema. Está 
dividido em cinco capítulos, com exercícios de verificação 
de aprendizado ao final de cada um. 

Público-alvo 

O curso se destina a quem precisa conhecer as 
funcionalidades do módulo Organização, seja para definir 
o seu uso ou para implementar suas especificações. Por 
padrão, essas funcionalidades podem ser acessadas pelos 
usuários incluídos no perfil “Gestores da Organização” e 

“Administradores Globais” do sistema. Alguns dos temas 
aqui discutidos também são de interesse de profissionais 
alocados nos papéis a seguir, que herdam permissões 
para executar algumas das operações deste módulo: 

 Responsáveis por Ativos 
 Gestores de Perímetros 
 Responsáveis por Componentes de Negócios 
 Responsáveis por Grupos de Pessoas 

 
Duração aproximada  
 
5 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01) e Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02).  

Observação 

Recomendamos 
que Modelando a 
Organização seja  
complementado com a 
realização de exercícios 
práticos realizados 
diretamente no sistema, 
oferecidos no 
curso Hands On (RM-
100). 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral do módulo 
Organização 
 
1.1. Apresentando o módulo Organização 
1.2. Conceitos importantes 
 
Capítulo 2: Gestão de pessoas 
 
2.1. Pessoas e grupos de pessoas 
2.2. Cadastrando e configurando pessoas 

2.2.1. Configurando propriedades 
de pessoas 
2.2.2. Configurando informações 
adicionais de pessoas 
2.2.3. Configurando atributos de 
pessoas 

2.3. Excluindo pessoas 
2.4. Pessoas e ativos do tipo Pessoa 
2.5. Pessoas e usuários 
2.6. Grupos de pessoas 

2.6.1. Criando e configurando 
grupos de pessoas 
2.6.2. Excluindo grupos de pessoas 

2.7. Resumo 
2.8. Exercícios 
  
Capítulo 3: Gestão de ativos 
 
3.1. A estrutura organizacional 
3.2. A organização 
3.3. Perímetros 
3.4. Criando e configurando perímetros 

3.4.1. Configurando propriedades 
de perímetros 
3.4.2. Alocando os gestores de 
perímetros 
3.4.3. Configurando atributos de 
perímetros 
3.4.4. Configurando a localização 
de perímetros 
3.4.5. Visualizando 
vulnerabilidades de ativos do 
perímetro 
3.4.6. Excluindo perímetros 

3.4.7. Revisão 
3.5. Ativos 

3.5.1. Componentes de ativos 
3.5.2. Como os ativos são 
utilizados 

3.6. Criando e configurando ativos 
3.6.1. Configurando propriedades 
3.6.2. Propriedades adicionais para 
ativos tecnológicos 
3.6.3. Criando componentes de 
ativos 
3.6.4. Configurando atributos de 
ativos 
3.6.5. Configurando a localização 
de ativos 
3.6.6. Visualizando 
vulnerabilidades de ativos 
3.6.7. Visualizando o histórico de 
análises de ativos 

3.7. Resumo 
3.8. Exercícios 

Capítulo 4: Manutenção da estrutura 
organizacional 
 
4.1. Manutenção da estrutura 
organizacional 
4.2. Modos de exibição dos ativos 
4.3. Grupos de ativos 
4.4. Resumo 
4.5. Exercícios 
 
Capítulo 5: Gestão de componente de 
negócio 
 
5.1. Componentes de negócio 

5.1.1. O que são componentes de 
negócio 
5.1.2. Tipos de componentes de 
negócio 
5.1.3. Associações de componentes 
de negócio 
5.1.4. Como os componentes de 
negócio são utilizados 

5.2. Criando e configurando componentes 
de negócio 
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5.2.1. Propriedades dos 
componentes de negócio 
5.2.2. Configurando associações 
com ativos 
5.2.3. Configurando atributos de 
componentes de negócio 

5.3. Visão integrada 
5.4. Revisão 
5.5. Resumo 
5.6. Exercícios 
 

Apêndice 1: Controle de acesso 

Controle de acesso do módulo 
Organização 
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RM-03B – Modelando a 
Organização - Parte II 

Visão Geral 

Este curso apresenta as funções principais do módulo 
Organização, especialmente os conceitos e procedimentos 
relacionados com a definição e aborda a importação 
automática de objetos através de tarefas de integração, a 
geração de consultas e relatórios e a criação de projetos 
organizacionais. 

Modelando a Organização está dividido em quatro 
capítulos, com exercícios de verificação de aprendizado ao 
final de cada um. 

Público-alvo 

O curso se destina a quem precisa conhecer as 
funcionalidades do módulo Organização, seja para definir 
o seu uso ou para implementar suas especificações. Por 
padrão, essas funcionalidades podem ser acessadas pelos 
usuários incluídos no perfil “Gestores da Organização” e 
“Administradores Globais” do sistema. Alguns dos temas 
aqui discutidos também são de interesse de profissionais 

alocados nos papéis a seguir: 

 Líderes de Projetos da Organização 
 Autores de Projetos da Organização 
 Editor de Modelos de Relatório da Organização 
 Editor de Consultas da Organização 

 
Duração aproximada  
 
3 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02) e Modelando a Organização 
Parte I (RM-03A).  

Observação 

Recomendamos 
que Modelando a 
Organização seja  
complementado com a 
realização de exercícios 
práticos realizados 
diretamente no sistema, 
oferecidos no 
curso Hands On (RM-
100). 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos:  
Capítulo 1:  Integrações para o módulo 
Organização 
 
1.1. Visão geral das integrações para a 
organização 
1.2. Exportar/importar dados via planilha  
1.3. Integração com diretório LDAP 
1.4. Importação de ativos de arquivo XML 
1.5. Integração com scanners para 
importar ativos 
1.6. Integração via API 
1.7. Extrato de uso 
1.8. Resumo 
1.9. Exercícios 
 
Capítulo 2: Consultas da organização 
 
2.1. Consultas da organização 
2.2. Tipos de consultas 
2.3. Criando consultas de Informações da 
Organização  

2.3.1. Passo 1 - Escopo 
2.3.2. Passo 2 - Filtros 
2.3.3. Passo 3 - Colunas 
2.3.4. Passo 4 - Resultados 
2.3.5. Salvando a consulta 
2.3.6. Definindo uma audiência 
para a consulta 
2.3.7. Definindo editores para a 
consulta 
2.3.8. Criando consultas por cópia 
de outras consultas 

2.4. Criando consultas de Métricas de 
Riscos 

2.4.1. Passos 1 e 2 - Escopo e 
Filtros 
2.4.2. Passos 3 e 4 - Colunas e 
Resultados 
2.4.3. Comentários adicionais  

2.5. Resumo  
2.6. Exercícios 
 
 
 

 
 
 
Capítulo 3: Relatórios da organização 
 
3.1. Relatórios de riscos da organização 
3.2. Gerando relatórios 
3.3. Gerenciando modelos de relatórios 
genéricos 

3.3.1. Criando um novo modelo 
para relatórios genéricos. 
3.3.2. Criando consultas SQL para 
uso em modelos de relatórios 

3.4. Agendando o envio de relatórios 
3.5. Resumo 
3.6. Exercícios 
 
Capítulo 4: Projetos da organização 
  
4.1. Projetos da organização 
4.2. Visão geral dos projetos da 
organização 
4.3. Criando projetos da organização 

4.3.1. Propriedades 
4.3.2. Escopo 
4.3.3. Entrevistas 
4.3.4. Resultados 

4.4. Gerenciando os projetos da 
organização 
4.6. Resumo 
4.7. Exercícios 
  
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A.1. Controle de acesso do módulo 
Organização 



14 
 

RM-04B – Administração – 
Controle de acesso 

Visão Geral 

Este curso apresenta os principais conceitos relacionados 
ao modelo de controle de acesso do Módulo Risk Manager 
e explica as funcionalidades mais relevantes (gerência de 
usuários, política de autenticação, manutenção de perfis, 
política de autorização e integrantes permitidos para 
papéis). O curso está dividido em sete capítulos, com 
exercícios de verificação de aprendizado ao final de cada 
um.   

O curso é integrado à documentação do sistema e ao 
glossário.  

Público-alvo 

O curso se destina aos usuários incluídos no perfil 
Administradores Globais do Módulo Risk Manager que têm 
a responsabilidade de configurar o controle de acesso do 
sistema e também aos usuários incluídos nos perfis de 
gestores de outros módulos que tenham interesse em 
conhecer os principais conceitos relacionados ao controle 
de acesso e detalhes de sua configuração.  
 

Duração aproximada  
 
 8 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01) e Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02). 
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral e conceitos 
 
1.1. Controle de acesso 
1.2. O modelo ACL 
1.3. O modelo RBAC 
1.4. Privilégios e permissões 
1.5. Perfis 
1.6. Papéis 
1.7. Política de autorização padrão 
1.8. Audiência 
1.9. Revisão 
1.10. Resumo 
1.11. Exercícios 
  
Capítulo 2: Gerência de usuários 

2.1. Gerenciando usuários 
2.1.1. Criando uma conta para um 
usuário 
2.1.2. Bloqueando uma conta 

2.2. Criação de usuários por integração 
com diretórios 
2.3. Gerenciando pendências 
relacionadas com usuários 
2.4. Resumo 
2.5. Exercícios 
 
Capítulo 3: Política de autenticação 

3.1. Visão geral 
3.1.1. Configurando a política de 
contas 
3.1.2. Duração da sessão 
3.1.3. Autenticação por certificados 
digitais 

3.2. Resumo 
3.3. Exercícios 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4: Perfis de acesso 

4.1. Sobre os perfis 
4.2. Manutenção dos perfis de acesso 

4.2.1. Editando perfis 
4.2.2. Gerenciando perfis 
customizados 

4.3. Visualizando permissões no Meu 
Espaço 
4.4. Resumo 
4.5. Exercícios 
 
Capítulo 5: Papéis 

5.1. Sobre os papéis 
5.2. Alocando pessoas em papéis 
5.3. Concessão de acesso aos módulos do 
sistema 
5.4. Restrições por papel  
5.5. Resumo 
5.6. Exercícios 
 
Capítulo 6: Política de autorização 

6.1. Visualizando permissões 
6.2. Editando permissões 
6.3. Restaurando permissões 
6.4. O privilégio Administrar o Controle 
de Acesso 
6.5. Resumo 
6.6. Exercícios 
 
Capítulo 7: Audiência 

7.1. Audiência 
7.2. Resumo 
7.3. Exercício 
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RM-05 – 
Conhecimentos para 
Gestão de Riscos 

Visão Geral 

Este curso aborda os conceitos e 
procedimentos necessários para a gestão 
de riscos em ativos. Fazem parte do curso 
uma visão geral do módulo de 
Conhecimento, a manutenção 
de knowledge bases (listas de controles ou 
boas práticas de segurança) e do 
Catálogo de Vulnerabilidades, além de 
ameaças e fontes de ameaças, entre 
outros. O curso está dividido em dois 
capítulos, com exercícios de verificação de 
aprendizado ao final de cada um.  

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de 
conhecimento, responsáveis pela 
produção e manutenção de conteúdos 
metodológicos que suportam o processo 
de gestão de riscos no Módulo Risk 
Manager.  
 

Duração aproximada  
 
 6 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-
01); Meu Espaço e Navegação 
Básica (RM-02); Modelando a 
Organização – Parte I (RM-03A) e 
Modelando a Organização – Parte II (RM-
03B). 

 
Observações 

1. A criação e manutenção das pesquisas 
de riscos é abordada separadamente no 
curso Edição de Pesquisas de Riscos (RM-
07A). 

2. Recomendamos que Conhecimentos 
para a Gestão de 
Riscos seja complementado com a 
realização de exercícios práticos realizados 
diretamente no sistema, oferecidos no 
curso Hands On (RM-100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral do módulo de 
Conhecimento 
 
1.1. Visão geral do módulo de 
Conhecimento 

1.1.1. Conhecimento de 
compliance 
1.1.2. Conhecimento de riscos 
1.1.3. Pesquisas 
1.1.4. Atualização de conhecimento 
1.1.5. Mapeamentos entre controles 
e requisitos 

1.2. Resumo 
1.3. Exercícios   
 
Capítulo 2: Conhecimento de riscos 

2.1. Conhecimentos para projetos de 
riscos 
2.2. Knowledge bases 

2.2.1. Criação e edição de 
knowledge bases e controles 

2.2.1.1. Propriedades 
2.2.1.2. Controles 
2.2.1.3. OVAL Definitions 
2.2.1.4. Histórico de 
modificações 

2.2.2. Edição off-line de knowledge 
bases 
2.2.3. Versão e situação 
2.2.4. Publicação de knowledge 
bases 
2.2.5. Knowledge bases e 
questionários de 
riscos 
2.2.6. Relatório de knowledge base 
2.2.7. Revisão 

2.3. Agrupamentos de controles 
2.4. CPEs 
2.5. CCEs 
2.6. Ameaças 
2.7. Fontes de ameaças 
2.8. Catálogo de vulnerabilidades 

2.8.1. Importando vulnerabilidades 
de planilhas 

2.8.2. Importando 
vulnerabilidades de arquivos XML 

2.9. Resumo 
2.10. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 

A.1. Controle de acesso do módulo de 
Conhecimento
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RM-06 – Conhecimentos para 
a Gestão de Compliance 

Visão Geral 

Este curso aborda os conceitos e procedimentos 
necessários para a criação e atualização dos 
conhecimentos necessários para a execução de projetos de 
análise de compliance no Módulo Risk Manager. Estes 
conhecimentos abrangem os documentos de referência e 
as escalas de respostas. O curso está dividido em quatro 
capítulos, com exercícios de verificação de aprendizado ao 
final de cada um. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de conhecimento, 
responsáveis pela produção e manutenção de conteúdos 
metodológicos que suportam o processo de gestão de 
compliance no Módulo Risk Manager. 
 

Duração aproximada  
 
 6 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02); Modelando a Organização – 
Parte I (RM-03A) e Modelando a Organização – Parte II 
(RM-03B). 

Observação 

1. A criação e manutenção das pesquisas de compliance é 
abordada separadamente no curso Edição de Pesquisas de 
Compliance (RM-07B). 

2. Recomendamos que Conhecimentos para a Gestão de 
Compliance seja complementado com a realização de 
exercícios práticos diretamente no sistema, oferecidos no 
curso Hands On (RM-100). 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1:  Visão geral do módulo de 
Conhecimento 
 
1.1. Visão geral do módulo de 
Conhecimento 

1.1.1. Conhecimento de 
compliance 
1.1.2. Conhecimento de riscos 
1.1.3. Pesquisas 
1.1.4. Atualização de conhecimento 
1.1.5. Mapeamentos entre controles 
e requisitos 

1.2. Resumo 
1.3. Exercícios 
 
Capítulo 2: Utilizando conhecimentos de 
compliance em projetos 
 
2.1. Introdução 
2.2. Sobre os documentos de referência 
2.3. Sobre as escalas de respostas 
2.4. Visão geral de um projeto de 
compliance 
 2.4.1. Inventariar 
 2.4.2. Analisar 
 2.4.3. Avaliar 
 2.4.4. Tratar 
2.5. Revisão 
2.6. Resumo 
2.7. Exercícios 
 
Capítulo 3: Documentos de referência 
 
3.1. Criação e edição de documentos de 
referência 

3.1.1. Criando e editando 
documentos de referência 
3.1.2. Cadastrando requisitos 
3.1.3. Criação, edição e criação de 
requisitos filhos 
3.1.4. Referências cruzadas 

3.1.4.1. Gerenciando 
referências cruzadas 
3.1.4.2. Importando 
referências cruzadas 

3.1.4.3. Relatório de 
referências cruzadas 

3.2. Versão e situação 
3.3. Publicação de documentos de 
referência 

3.3.1. Implicações do 
versionamento 

3.3.1.1. Documento 
relacionado com pesquisa de 
compliance 
3.3.1.2. Documento 
relacionado com outro 
documento 
3.3.1.3. Mapeamento de 
controles para requisitos 

3.4. Visualizando documentos de 
referência 
3.5. Audiência 
3.6. Criação e edição off-line de 
3.7. Exclusão de documentos 
3.8. Resumo 
3.9. Exercícios 
 
Capítulo 4: Escalas de respostas 
 
4.1. Introdução 
4.2. Criando e editando escalas 

4.2.1. Criando e editando opções 
de respostas 
4.2.2. Excluindo escalas e opções 
de respostas 

4.3. Visualizando escalas de respostas  
4.4. Publicando escalas 
4.5. Escalas fornecidas por padrão 

4.5.1. Afirmação 
4.5.2. Criticidade 
4.5.3. Fases 
4.5.4. Maturidade 
4.5.5. Motivo 
4.5.6. Níveis 
4.5.7. Simplificada 

4.6. Resumo 
4.7. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A.1. Controle de acesso do módulo de 
Conhecimento
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RM-07A – Edição de 
Pesquisas de Riscos 

Visão Geral 

Este curso apresenta os conceitos e procedimentos 
necessários para a criação, manutenção e uso de 
pesquisas de riscos. Nos projetos de análise de riscos em 
ativos, as pesquisas geram entrevistas que podem ser 
respondidas on-line. Com base nas respostas dadas pelos 
entrevistados e em certas regras lógicas, elas permitem a 
modificação automática de propriedades dos controles dos 
questionários, dando maior escalabilidade ao processo de 
análise. O curso está dividido em cinco capítulos, com 
exercícios de verificação de aprendizado ao fim de cada 
um. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de conhecimento e 
pessoas alocadas como responsáveis pela criação, edição 
e publicação de pesquisas de riscos no módulo de 
Conhecimento. Também é relevante para gestores de 
riscos, que utilizam as pesquisas de riscos (opcionalmente) 
como apoio em projetos criados no módulo de Riscos do 
sistema. 
 

Duração aproximada  
 
5 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01), Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02), Modelando a Organização – 
Parte I (RM-03A), Modelando a Organização – Parte II 
(RM-03B) e Conhecimentos para a Gestão de Riscos (RM-
05). 

Observação 

Recomendamos que Edição de Pesquisas de Riscos seja 
complementado pela realização dos exercícios práticos no 
sistema oferecidos no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral das pesquisas 
 
1.1. O que são e onde são criadas as 
pesquisas 
1.2. Tipos de pesquisas 
1.3. Tipos de perguntas 
1.4. Itens adicionais 
1.5. Regras 
1.6. A diferença entre pesquisas e entrevistas 
1.7. Resumo 
1.8. Exercícios 
 
Capítulo 2: Criando pesquisas de riscos 

2.1. Sobre as pesquisas de riscos 
2.2. Conceitos e relações importantes 
2.3. Caso de uso 
2.4. Criação e edição de pesquisas de riscos 

2.4.1. Adicionando perguntas 
2.4.1.1. Criando perguntas tipo 
“Lista de Opções” 
2.4.1.2. Criando perguntas tipo 
“Data/Hora” 
2.4.1.3. Criando perguntas tipo 
“Texto” 

2.4.2. Adicionando imagens e 
descrições 
2.4.3. Reordenando itens em uma 
página 
2.4.4. Criando e excluindo páginas 

2.5. Resumo 
2.6. Exercícios 
 
Capítulo 3: Regras de controles 

3.1. Visão geral 
3.2. Condições e métodos suportados 

3.2.1. Operadores lógicos 
3.2.2. Resumo dos métodos suportados 

3.3. Ações 
3.4. Criando regras de controles 
3.5. Regras complexas 
3.6. Modos de visualização de regras 
3.7. Resumo das regras de controles 
3.8. Resumo 

3.9. Exercícios 
 
Capítulo 4: Regras de perguntas 

4.1. Visão geral 
4.2. Criando regras de perguntas 
4.3. Ordem de execução das regras 
4.4. Perguntas relacionadas por regras 
4.5. Regras complexas 
4.6. Resumo 
4.7. Exercícios 
 
Capítulo 5: Outras operações com pesquisas 

5.1. Pré-visualização de pesquisas de riscos 
5.2. Simulação dos resultados 
5.3. Publicação de pesquisas 
5.4. Implicações do versionamento 
5.5. Criando pesquisas a partir de knowledge 
bases 
5.6. Criando pesquisas a partir de cópia de 
outras pesquisas 
5.7. Edição off-line de pesquisas  
5.8. Como as pesquisas de riscos são 
utilizadas 
5.9. Resumo 
5.10. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 

A.1. Controle de acesso do módulo de 
Conhecimento
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RM-07B – Edição de Pesquisas de 
Compliance 

Visão Geral 

Este curso apresenta os conceitos e procedimentos necessários 
para a criação, manutenção e uso de pesquisas de compliance. 
Estas pesquisas podem conter diversos tipos de perguntas, em 
especial, as perguntas do tipo Compliance, que podem ser 
mapeadas para requisitos de documentos de referência de 
origem interna ou externa (leis, normas, padrões, 
regulamentos, políticas etc.) com os quais a organização deve 
demonstrar conformidade. Durante os projetos de compliance 
criados no Módulo Risk Manager, as pesquisas (juntamente 
com as escalas de respostas) são utilizadas para a geração de 
entrevistas que podem ser respondidas on-line, o que dá 
grande escalabilidade ao processo de análise. Com base nas 
respostas dadas pelos entrevistados para as perguntas do tipo 
Compliance, são geradas métricas que permitem avaliar o nível 
de conformidade da organização em relação a requisitos 
regulatórios. O curso está dividido em quatro capítulos, com 
exercícios de verificação de aprendizado ao fim de cada um. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de conhecimento e pessoas 
alocadas como responsáveis pela criação, edição e publicação 
de pesquisas de compliance no módulo de Conhecimento. 
Também é relevante para gestores de compliance, que utilizam 
as pesquisas (obrigatoriamente) como apoio em projetos 
criados no módulo de Compliance do sistema. 

Duração aproximada  
 
 5 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01), Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02), Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A), Modelando a Organização – Parte II (RM-03B)  
e Conhecimentos para a Gestão de Compliance (RM-06). 

Observação 

Recomendamos que Edição de Pesquisas de Compliance seja 
complementado pela realização de exercícios práticos 
diretamente no sistema, oferecidos no curso Hands On  
(RM-100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral das pesquisas 
 
1.1. O que são e onde são criadas as 
pesquisas 
1.2. Tipos de pesquisas 
1.3. Tipos de perguntas 
1.4. Itens adicionais 
1.5. Regras 
1.6. A diferença entre pesquisas e entrevistas 
1.7. Resumo 
1.8. Exercícios 
  
Capítulo 2: Criando pesquisas de compliance 
 
2.1. Sobre as pesquisas de compliance 
2.2. Revisando conceitos importantes 
2.3. Caso de uso 
2.4. Criação e edição de pesquisas de 
compliance 

2.4.1. Adicionando perguntas 
2.4.1.1. Criando perguntas tipo 
“Lista de Opções” 
2.4.1.2. Criando perguntas tipo 
“Data/Hora” 
2.4.1.3. Criando perguntas tipo 
“Compliance” 

2.4.2. Adicionando imagens e 
descrições 
2.4.3. Reordenando itens em uma 
página 
2.4.4. Criando e excluindo páginas 

2.5. Relacionando perguntas com requisitos 
2.5.1. Criando relações 
2.5.2. Desfazendo relações 

2.6. Resumo 
2.7. Exercícios 
 
 
Capítulo 3: Regras de perguntas 
 
3.1. Visão geral 
3.2. Condições e métodos suportados 

3.2.1. Operadores lógicos 
3.2.2. Resumo dos métodos suportados 

3.3. Ações em regras de perguntas 
3.4. Criando regras de perguntas 

3.4.1. Exemplo 1 

3.4.2. Exemplo 2 
3.5. Ordem de execução das regras 
3.6. Perguntas relacionadas por regras 
3.7. Modos de visualização de regras 
3.8. Regras complexas 
3.9. Resumo 
3.10. Exercícios 
  
Capítulo 4: Outras operações com pesquisas 
 
4.1. Pré-visualização de pesquisas de 
compliance 

4.1.1. Exemplo 
4.1.2. Simulação de resultados 

4.2. Publicação de pesquisas 
4.3. Implicações do versionamento 
4.4. Criação de pesquisas a partir de um 
documento 
4.5. Criação de pesquisas a partir de cópia 
de outras pesquisas 
4.6. Criação de pesquisas a partir de uma 
planilha 
4.7. Edição off-line de pesquisas 
4.8. Resumo 
4.9. Exercícios 
  
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A.1. Controle de acesso do módulo de 
Conhecimento 
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RM-07C – Edição de Pesquisas 
Genéricas 

Visão Geral 

Este curso apresenta os conceitos e procedimentos necessários 
para a criação, manutenção e uso de pesquisas genéricas. Nos 
projetos organizacionais, as pesquisas geram entrevistas que 
podem ser respondidas on-line. Com base nas respostas dadas 
pelos entrevistados e em certas regras lógicas, elas permitem a 
modificação automática de propriedades e atributos de 
componentes de negócio mantidos no módulo Organização, 
visando assegurar que estejam atualizados antes de sua 
utilização. O curso está dividido em dois capítulos, com 
exercícios de verificação de aprendizado ao fim de cada um. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de conhecimento e pessoas 
alocadas como responsáveis pela criação, edição e publicação 
de pesquisas genéricas no módulo de Conhecimento. Também 
é relevante para gestores do módulo Organização e gestores 
do módulo de Continuidade interessados no uso de pesquisas 
genéricas para a atualização de dados dos componentes de 
negócio relevantes para a BIA (Análise de Impacto no Negócio). 

Duração aproximada  
 
 3 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02); Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A) e Modelando a Organização – Parte II (RM-03B). 

Observação 

Recomendamos que Edição de Pesquisas 
Genéricas seja complementado com a realização de exercícios 
práticos realizados diretamente no sistema, oferecidos no 
curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Visão geral das pesquisas 
 
1.1. O que são e onde são criadas as 
pesquisas 
1.2. Tipos de pesquisas 
1.3. Tipos de perguntas 
1.4. Itens adicionais 
1.5. Regras 
1.6. A diferença entre pesquisas e entrevistas 
1.7. Resumo 
1.8. Exercícios 
 
Capítulo 2: Pesquisas genéricas 
 
2.1. Sobre as pesquisas genéricas 
2.2. Conceitos e relações importantes 
2.3. Criação de pesquisas genéricas 
2.4. Edição de pesquisas 

2.4.1. Adicionando perguntas 
2.4.2. Parâmetros de configuração das 
perguntas 
2.4.3. Adicionando imagens e 
descrições 
2.4.4. Reordenando itens em uma 
página 
2.4.5. Criando e excluindo páginas 
2.4.6. Regras de objetos 

2.4.6.1. Visão geral das regras 
de objetos 
2.4.6.2. Condições e métodos 
suportados 
2.4.6.3. Operadores lógicos 
2.4.6.4. Ações 
2.4.6.5. Considerações 
adicionais 
2.4.6.6. Criando regras de 
objetos 

2.4.7. Regras de perguntas 
2.4.7.1. Criando regras de 
perguntas 
2.4.7.2. Ordem de execução 
das regras 
2.4.7.3. Perguntas relacionadas 
por regras 
2.4.7.4. Regras complexas 

2.5. Publicação de pesquisas 
2.6. Como as pesquisas genéricas são 
utilizadas  

2.7. Resumo  
2.8. Exercícios 
  
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A.1. Controle de acesso do módulo de 
Conhecimento
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RM-08A – Gestão de Riscos em 
Ativos – Parte I 

Visão Geral 

Este curso aborda as principais etapas dos projetos de riscos, 
desde a preparação até a análise e avaliação, passando pelos 
procedimentos recomendados para a criação e configuração 
de projetos. O curso está dividido em cinco capítulos, com 
exercícios de verificação de aprendizado ao fim de cada um. 

Público-alvo 

O curso de destina aos gestores de riscos em ativos e também 
aos profissionais alocados em projetos de riscos nos papéis 
de Líder e Líder Substituto de Projetos de Riscos, e Analista de 
Riscos. 

Duração aproximada  
 
6 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02); Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A); Modelando a Organização – Parte II (RM-03B); 
Conhecimentos para a Gestão de Riscos (RM-05) e Edição de 
Pesquisas de Riscos (RM-07A). 

Observação 

Recomendamos que Gestão de Riscos em Ativos – Parte I seja 
complementado pela realização dos exercícios práticos no 
sistema, oferecidos no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Preparativos para os projetos de 
riscos 
 
1.1. Revisando conceitos importantes 
1.2. Preparativos para os projetos de riscos 
1.3. Resumo 
1.4. Exercício 

Capítulo 2: Criando projetos de riscos 
 
2.1. A metodologia GRC Metaframework 
2.2. Criando projetos de riscos 
2.3. A fase Inventariar 

2.3.1. Definindo o escopo do projeto 
2.3.2. Definindo os parâmetros da 
análise 
2.3.3. Incluindo componentes no 
escopo a partir da estrutura 
organizacional 

2.4. Visualizando a lista de projetos 
2.5. Estatísticas dos Projetos 
2.6. Resumo 
2.7. Exercícios 
 
Capítulo 3: Analisando riscos em ativos 
 
3.1. Visão geral 
3.2. Questionários 

3.2.1. Situações dos questionários 
3.2.2. Respondendo questionários 

3.2.2.1. Edição rápida 
3.2.2.2. Edição múltipla 
3.2.2.3. Edição completa 

3.2.3. Edição off-line de questionários 
em planilhas 
3.2.4. Edição off-line de questionários 
através de dispositivos móveis 
3.2.5. Filtros de controles 
3.2.6. Revisão 

3.3. Coletas automáticas 
3.3.1. Preparativos para as coletas 
3.3.2. Como funcionam as coletas 
3.3.3. Como solicitar coletas   
3.3.4. Importando o resultado de 
coletas feitas por outras aplicações   
3.3.5. Histórico de execução de coletas   
3.3.6. Visualizando resultados de 
coletas  

3.4. Entrevistas 
3.4.1. Como as entrevistas afetam os 
questionários 
3.4.2. Estatísticas das entrevistas 
3.4.3. Alterando o entrevistado 
3.4.4. Enviando entrevistas 
3.4.5. Respondendo entrevistas 
3.4.6. Recibo e Resumo 
3.4.7. Cancelando entrevistas 
3.4.8. Avisar ao entrevistado sobre 
entrevistas pendentes 

3.5. Revisões 
3.5.1. Enviando entrevistas para 
revisão 
3.5.2. Estatísticas das revisões 
3.5.3. Revisando entrevistas 
3.5.4. Recibo e resumo 
3.5.5. Avisar ao revisor sobre revisões 
pendentes 
3.5.6. Alterar o revisor   
3.5.7. Cancelar uma revisão   

3.6. Vulnerabilidades 
3.7. Monitoração 

3.7.1. Fechando questionários 
3.7.2. Reabrindo questionários 
3.7.3. Fechando a análise  
3.7.4. Reabrindo a análise 

3.8. Relatórios 
3.8.1. Gerando relatórios 
3.8.2. Relatórios agendados 

3.9. Resumo 
3.10. Exercícios  
 
Capítulo 4: Avaliação e tratamento 
 
4.1. Visão geral da avaliação de riscos 
4.2. Avaliando riscos 

4.2.1. Aceitando riscos 
4.2.2. Enviando controles para 
tratamento 

4.2.2.1. Criando um evento de 
tratamento para cada controle 
4.2.2.2. Criando um evento de 
tratamento para múltiplos 
controles 
4.2.2.3. Criando um evento pai 
para o ativo e eventos 
subordinados para os controles 

4.2.3. Estatísticas da avaliação 
4.2.4. Metas de risco residual 
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4.2.5. Simulação de tratamento (what-
if) 
4.2.6. Aceitação automática de riscos 
4.2.7. Riscos em tratamento em outros 
projetos 

4.3. A fase Tratar 
4.3.1. Acessando os eventos de 
tratamento 
4.3.2. Estatísticas após o tratamento 

4.4. Revisão  
4.5. Resumo 
4.6. Exercícios 
 
Capítulo 5: Outras operações sobre projetos 
 
5.1. Criando projetos a partir de cópia 
5.2. Customizando as notificações enviadas 
nos projetos 

5.2.1. Exemplo – notificação para 
entrevistado 

5.3. Operações sobre projetos 
5.3.1. Fechar projetos 
5.3.2. Cancelar projetos 
5.3.3. Excluir projetos 
5.3.4. Reabrir projetos 

5.4. Projetos obsoletos 
5.4.1. Configurando a obsolescência 
de projetos 
5.4.2. Visualizando e excluindo 
projetos obsoletos 

5.5. Resumo 
5.6. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 
 
A.1. Controle de acesso do módulo de Riscos 

Apêndice 2: Indicadores de riscos 
 
A2.1. PSR 
A2.2. Risk Index 
A2.3. Security Index 
A2.4. Gap Index 
A2.5. Control Index 
A2.6. Como o PSR é consolidado 
A2.7. Exercícios 
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RM-08B- Gestão de Riscos em 
Ativos – Parte  II 

Visão Geral 

Este curso complementa o RM-08A Gestão de Riscos em Ativos 
– Parte I e contém três capítulos que tratam da criação de 
consultas de riscos, geração de relatórios e gestão de 
vulnerabilidades.  

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de riscos em ativos e também 
aos profissionais alocados em projetos de riscos nos papéis 
de Líder e Líder Substituto de Projetos de Riscos, e Analista de 
Riscos. 

Duração aproximada  
 
4 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01), Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02), Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A), Modelando a Organização – Parte II (RM-03B), 
Conhecimentos para a Gestão de Riscos (RM-05), Edição de 
Pesquisas de Riscos (RM-07A) e Gestão de Riscos em Ativos – 
Parte I (RM-08A). 

Observação 

Recomendamos que Gestão de Riscos em Ativos – Parte II seja 
complementado pela realização dos exercícios práticos no 
sistema, oferecidos no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Consultas 
 
1.1. Visão geral das consultas de riscos 
1.2. Consultas de Resultados das Entrevistas 

1.2.1. Consultas de Entrevistas 
1.3. Consultas de Métricas de Risco 

1.3.1. Escopo 
1.3.2. Filtros 
1.3.3. Colunas 
1.3.4. Resultados 

1.4. Consultas de Situação dos Controles 
1.5. Consultas de Vulnerabilidades 
Analisadas  
1.6. Consultas de Métricas de Riscos para 
Mapeamentos 
1.7. Executando e atualizando consultas 
1.8. Editando consultas e selecionando a 
audiência e editores 

1.8.1. Selecionado a audiência 
1.8.2. Selecionando editores 

1.9. Excluindo consultas 
1.10. Criando consultas a partir de cópias de 
outras consultas 
1.11. Resumo 
1.12. Exercícios 
 
Capítulo 2: Relatórios 
 
2.1. Visão geral 
2.2. Gerando relatórios de riscos  
2.3. Gerenciando modelos de relatórios 

2.3.1. Copiando modelos 
2.3.2. Exportando e editando modelos 
2.3.3. Importando modelos 
customizados 
2.3.4. Habilitando modelos 

2.4. Criando consultas SQL para uso em 
relatórios customizados 
2.5. Resumo 
2.6. Exercícios 
 
Capítulo 3: Vulnerabilidades 
 
3.1. Criando um projeto para avaliar 
vulnerabilidades em ativos 
 3.1.1. A fase Inventariar 
 3.1.2. A fase Analisar 
 3.1.3. A fase Avaliar  

3.1.3.1. Aceitando 
vulnerabilidades 
3.1.3.2. Visão geral do processo 
de tratamento 
3.1.3.3. Gerando eventos de 
tratamento para 
vulnerabilidades 
3.1.3.4. Estatísticas da avaliação  
3.1.3.5. Aceitação automática 
de riscos associados com 
vulnerabilidades 

 3.1.4. A fase Tratar  
3.2. Mapeando manualmente 
vulnerabilidades para ativos 
3.3. Resumo 
3.4. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso  
 
A.1. Controle de acesso do módulo de Riscos 
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RM-09 – Gestão de Compliance 

Visão Geral 

Este curso aborda as principais etapas dos projetos de 
compliance, desde a preparação até a análise e avaliação, 
passando pelos procedimentos recomendados para a criação e 
configuração de projetos. O curso está dividido em seis 
capítulos, com exercícios de verificação de aprendizado ao fim 
de cada um. 

Público-alvo 

Este curso é destinado aos usuários incluídos no perfil Gestores 
de Compliance do Módulo Risk Manager, que criam e 
executam projetos de compliance no sistema. O curso também 
interessa aos profissionais que são alocados no papel de Líder 
e Líder Substituto de Projetos de Compliance. 

Duração aproximada  
 
8 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02); Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A); Modelando a Organização – Parte II (RM-03B); 
Conhecimentos para a Gestão de Compliance (RM-06) e 
Edição de Pesquisas de Compliance (RM-07B). 

Observação 

Recomendamos que o curso RM-09 - Gestão de Compliance 
seja complementado pela realização de exercícios práticos 
diretamente no sistema, no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Conceitos, preparativos e visão 
geral 
 
1.1. Revisando conceitos importantes 

1.2. Preparativos para os projetos de 

compliance 

1.3. Visão geral de um projeto de compliance 

1.3.1. Inventariar 

1.3.2. Analisar 

1.3.3. Avaliar 

1.3.4. Tratar 

1.4. Resumo 

1.5. Exercícios 

Capítulo 2: Criando projetos de compliance 
 

2.1. A metodologia GRC Metaframework 
2.2. Criando projetos de compliance 
2.3. A fase Inventariar 

2.3.1. Selecionando documentos e 
requisitos 
2.3.2. Definindo o escopo do projeto 
2.3.3. Editando e removendo objetos 
do escopo 

2.4. Visualizando a lista de projetos 
2.5. Estatísticas dos projetos 
2.6. Resumo 
2.7. Exercícios 
 
Capítulo 3: Análise 
 
3.1. Visão geral 
3.2. Entrevistas de compliance 

3.2.1. Enviando entrevistas 
3.2.2. Estatísticas das entrevistas 
3.2.3. Respondendo entrevistas 
3.2.4. Recibo e resumo 
3.2.5. Avisando o entrevistado 
3.2.6. Alterando o entrevistado 
3.2.7. Cancelando entrevistas 

3.3. Revisões de entrevistas 
3.3.1. Enviando entrevistas para 
revisão 
3.3.2. Estatísticas das revisões 
3.3.3. Revisando entrevistas 
3.3.4. Recibo e resumo 

3.3.5. Avisando o revisor 
3.3.6. Alterando o revisor 
3.3.7. Cancelando revisões 

3.4. Concluindo a análise 
3.5. Relatório da análise 

3.5.1. Gerando o relatório em um 
projeto específico 
3.5.2. Agendamento de relatórios 
3.5.3. Gerando o relatório para um 
projeto qualquer 
3.5.4. Gerenciando modelos de 
relatórios 

3.5.4.1. Copiando modelos 
3.5.4.2. Exportando e editando 
modelos 
3.5.4.3. Importando modelos 
customizados 
3.5.4.4. Habilitando modelos 
3.5.4.5. Criando consultas SQL 
para uso em relatórios 
customizados 

3.6. Resumo 
3.7. Exercícios 
 
Capítulo 4: Avaliação e tratamento 
 
4.1. Visão geral da avaliação de não 
conformidades 
4.2. Avaliando não conformidades 

4.2.1. Aceitando não conformidades 
4.2.2. Enviando não conformidades 
para tratamento 

4.2.2.1. Criando um evento 
para tratar uma não 
conformidade 
4.2.2.2. Criando um evento 
para tratar múltiplas não 
conformidades 

4.2.3. Concluindo a avaliação 
4.2.4. Aceitação automática de não 
conformidades 

4.2.4.1. Criando uma regra de 
fluxo para aceitar não 
conformidades 

4.3. A fase Tratar 
4.3.1. Acessando os eventos de 
tratamento 
4.3.2. Estatísticas durante o tratamento 

4.4. Resumo 
4.5. Exercícios 
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Capítulo 5: Outras operações sobre projetos 

 
5.1. Criando projetos a partir de cópia 

5.1.1. Copiando os requisitos 
5.1.2. Copiando o escopo 
5.1.3. Copiando respostas das 
entrevistas 

5.2. Customizando as notificações enviadas 
nos projetos 

5.2.1. Exemplo – notificação para 
entrevistado 

5.3. Operações sobre projetos 
5.3.1. Fechar projetos 
5.3.2. Cancelar projetos 
5.3.3. Excluir projetos 
5.3.4. Reabrir projetos 

5.4. Projetos obsoletos 
5.4.1. Configurando a obsolescência 
de projetos 
5.4.2. Visualizando e excluindo 
projetos obsoletos 

5.5. Resumo 
5.6. Exercícios 
 
Capítulo 6: Consultas 

 
6.1. Visão geral das consultas de compliance 
6.2. Consultas de Métricas de Compliance 
6.3. Consultas de Resultados das Entrevistas 
6.4. Consultas de Referências Cruzadas 
6.5. Executando e atualizando consultas 
6.6. Editando consultas e selecionando a 
audiência e editores 
6.7. Criando consultas a partir de cópias de 
outras consultas 
6.8. Excluindo consultas 
6.9. Exemplo: caso de uso 
6.10. Resumo 
6.11. Exercícios 
 
Apêndice 1: Consolidação de métricas de 
compliance 
 
A.1. Consolidação de métricas de compliance 
A.1.1. Consolidando indicadores para 
perguntas 
A.1.2. Consolidando indicadores para 
requisitos 
A.1.3. Consolidando indicadores para 
documentos 

A.1.4. Consolidando indicadores para objetos 
A.1.5. Exercícios 

Apêndice 2: Controle de acesso 
 
A.2. Controle de acesso do módulo de 
Compliance 
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RM-10A - Workflow – Parte I 

Visão Geral 

Este curso fornece os conhecimentos essenciais para quem 
precisa criar e administrar os eventos padronizados do Módulo 
Risk Manager, bem como criar novos tipos de eventos 
e atributos. Você aprenderá ainda a associar eventos entre si, 
ou com outros objetos do sistema. 

Público-alvo 

O curso se destina a usuários que tenham acesso ao módulo 
Workflow e possam cadastrar eventos no sistema. Por padrão, 
este acesso é concedido aos usuários incluídos nos perfis 
“Usuários do Módulo Workflow”, “Gestores do Workflow” e 
“Administradores Globais”. 

Duração aproximada  
 
 4 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01) e Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02). 

Observação 

Recomendamos que Workflow – Parte I seja complementado 
pela realização dos exercícios práticos no sistema, oferecidos 
no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Conceitos básicos 
 
1.1. O que é um workflow 
1.2. Características de um workflow 
1.3. Exemplos de workflows 

1.3.1. Registrar e tratar um incidente 
de segurança 
1.3.2. Revisar e aprovar um 
documento 
1.3.3. Solicitar verba ou reembolso de 
despesas 
1.3.4. Controle de execução de 
operações 

1.4. Revisão 
1.5. Resumo 
1.6. Exercício 
  
Capítulo 2: Criando eventos 
 
2.1. Fluxos de trabalho e tipos de eventos 
2.2. Criação e edição de eventos 

2.2.1. Tipo e identificação 
2.2.2. Prioridade 
2.2.3. Pessoas alocadas 
2.2.4. Valor, prazo e outras datas 
2.2.5. Envio de notificações 

2.3. Dados do evento 
2.4. A lista de eventos 
2.5. Revisão 
2.6. Resumo 
2.7. Exercícios 
  
Capítulo 3:  Atualizando eventos 
 
3.1. Edição de eventos 
3.2. Atualização de progresso 

3.2.1. Atualizando o progresso 
3.2.2. Adicionando anexos 
3.2.3. Filtrando o histórico 

3.3. Atualização da situação 
3.3.1. Fechamento 
3.3.2. Cancelamento 
3.3.3. Reabertura 

3.4. Exclusão de eventos 
3.5. Localização 
3.6. Revisão 
3.7. Resumo 
3.8. Exercícios 

 
Capítulo 4: Criando novos tipos e atributos 
para eventos 
 
4.1. Criando novos tipos de eventos 
4.2. Criando novos atributos para eventos 
4.3. Associando atributos a tipos de eventos 
4.4. Exemplo (caso de uso) 

4.4.1. Registrando incidentes de 
segurança 

4.5. Revisão 
4.6. Resumo 
4.7. Exercícios 
 
Capítulo 5: Associações 
 
5.1. Associando eventos com outros objetos 
do sistema 

5.1.1. Associações para eventos 
padrão ou próprios 
5.1.2. Associações para eventos de 
tratamento de riscos 
5.1.3. Associações para eventos de 
tratamento de não conformidades 

5.2. Associando eventos com outros eventos 
5.2.1. Visão geral da associação 
vertical 

5.2.1.1. Criando eventos "filhos" 
ou subordinados 
5.2.1.2. Editando eventos 
"filhos" ou subordinados 
5.2.1.3. Associando eventos a 
um evento "pai" 
5.2.1.4. Desassociando eventos 
"filhos" de um evento "pai" 

5.2.2. Visão geral da associação 
horizontal 

5.2.2.1. Associando eventos 
5.3. Desassociando eventos  
5.4. Revisão 
5.5. Resumo 
5.6. Exercícios 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 

A.1. Controle de acesso do módulo Workflow
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RM-10B - Workflow – Parte II 

Visão Geral 

Este curso fornece os conhecimentos essenciais para quem 
precisa criar e administrar os eventos padronizados do Módulo 
Risk Manager, bem como criar novos tipos de eventos 
e atributos. Você aprenderá ainda a associar eventos entre si, 
ou com outros objetos do sistema. 

Público-alvo 

O curso se destina a usuários que tenham acesso ao módulo 
Workflow e possam cadastrar eventos no sistema. Por padrão, 
este acesso é concedido aos usuários incluídos nos perfis 
“Usuários do Módulo Workflow”, “Gestores do Workflow” e 
“Administradores Globais”. 

Duração aproximada  
 
 4 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02) e Workflow – Parte I (RM-10A). 

Observação 

Recomendamos que Workflow – Parte II seja complementado 
pela realização dos exercícios práticos no sistema, oferecidos 
no curso Hands On (RM-100).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/cursos/curso-pratico/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Importação e exportação eventos 
 
1.1. Edição de eventos em planilhas 
1.2. Criação de eventos em planilhas 
1.3. Importação de eventos 
1.4. Resumo 
1.5. Exercícios 
  
Capítulo 2: Consultas de eventos 
 
2.1. Visão geral das consultas 
2.2. Visualizando a lista de consultas 
2.3. Criando consultas de eventos 

2.3.1. Filtros 
2.3.2. Colunas 
2.3.3. Audiência 
2.3.4. Editores 
2.3.5. Resultados (tabela) 
 2.3.5.1. Resultados (mapa) 
 2.3.5.2. Resultados (treemap) 
2.3.6. Salvando a consulta 

2.4. Executando consultas 
2.5. Editando consultas 
2.6. Criando consultas por cópia 
2.7. Excluindo consultas 
2.8. Outras consultas de eventos 
2.9. Exportando consultas para tabelas SQL 
2.10. Resumo 
2.11. Exercícios 
  
Capítulo 3: Layouts customizados para 
eventos 
 
3.1. Visão geral 
3.2. Caso de uso: criação de um layout 
customizado  

3.2.1. Criar um novo tipo de evento 
3.2.2. Criar um novo layout associado 
a um tipo de evento 
3.2.3. Criar uma nova aba por cópia 
3.2.4. Criar uma nova aba "a partir do 
zero" 
3.2.5. Incluir dicas de preenchimento 
para uma aba customizada 
3.2.6. Configurar permissões em abas 
3.2.7. Ocultar uma aba exibida por 
padrão 

3.2.8. Definir valores padrão para 
campos obrigatórios 
3.2.9. Configurar a ordem de exibição 
das abas 

3.2.10. Publicar o layout 
3.2.11. Testar o layout 

3.2.11.1. Análise da aba 
Atividades 
3.2.11.2. Análise da aba 
Indicadores 

3.3. Editando, restaurando e excluindo 
layouts 
3.4. Resumo 
3.5. Exercícios 
 
Capítulo 4:  Regras de fluxo 
 
4.1. Visão geral 
4.2. Visualizando a lista de regras 
4.3. Criando uma regra de verificação 
contínua 

4.3.1. Condições 
4.3.2. Ações 
4.3.3. Finalização 
4.3.4. Agendamento e ordem de 
execução 

4.4. Criando uma regra de interação 
4.4.1. Condições 
4.4.2. Ações 
4.4.3. Finalização 
4.4.4. Testando a regra 

4.5. Sobre a validação das regras 
4.6. Copiando regras 
4.7. Editando e excluindo regras próprias 
4.8. Desabilitando e habilitando regras 
4.9. Visualizando o histórico de chamadas 
4.10. Regras para outros objetos 
4.11. Resumo 
4.12. Exercícios 
 
Capítulo 5: Outras funcionalidades 
 
5.1. Treemap 
5.2. Recursos da API 
5.3. O aplicativo Workflow 
5.4. Resumo 
5.5. Exercício 
 
Apêndice 1: Controle de acesso 

A.1. Controle de acesso do módulo Workflow
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RM-100 – Hands On 

Visão Geral 

Hands On é um conjunto de exercícios progressivos cobrindo 
todas as principais funcionalidades do sistema, realizados 
remotamente com acesso a uma versão completa do Módulo 
Risk Manager. 
Com ele, o aluno poderá exercitar na prática os conhecimentos 
aprendidos nos outros cursos e referir-se em tempo real à 
documentação sempre que precisar de mais esclarecimentos. 
No decorrer das tarefas, o aluno será guiado por telas com o 

resultado esperado de cada ação. 

Público-alvo 

Este conjunto de exercícios funciona, na prática, como um curso 
completo do sistema na modalidade de auto estudo, e atende a 
três necessidades: 

 Novos usuários que queiram aprofundar e testar seus 
conhecimentos; 

 Profissionais que tenham realizado os outros 
treinamentos em e-learning, e queiram aplicar “ao vivo” 
os conhecimentos aprendidos;  

 Usuários do Módulo Risk Manager em geral, para os 
quais seja necessário avaliar o real conhecimento do 
sistema, com vistas a aprofundamento do estudo. 

Duração aproximada  
 
24 horas 

Pré-requisitos 

Nenhum

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br


39 
 

Conteúdo do curso 

Conteúdo: 
Grupo 1 - Cadastros e customizações para a 
Organização 
 
Tarefa 1.1: Cadastrar uma pessoa 
Tarefa 1.2: Cadastrar um grupo de pessoas 
Tarefa 1.3: Cadastrar um perímetro 
Tarefa 1.4: Definir um gestor para um 
perímetro 
Tarefa 1.5: Criar e publicar um atributo para 
um perímetro 
Tarefa 1.6: Configurar um valor para um 
atributo de um perímetro 
Tarefa 1.7: Criar um tipo de ativo 
Tarefa 1.8: Criar um ativo e definir a sua 
localização 
Tarefa 1.9: Cadastrar um ativo e definir 
critérios de mapeamento para scanners de  
vulnerabilidades 
Tarefa 1.10: Criar e publicar um atributo 
aplicável a um tipo de ativo 
Tarefa 1.11: Configurar um valor para um 
atributo de ativo 
Tarefa 1.12: Criar novos tipos de 
componentes de negócio 
Tarefa 1.13: Cadastrar componentes de 
negócio e associar componentes com ativos 
Tarefa 1.14: Editar as informações 
organizacionais através planilhas 
Tarefa 1.15: Criar uma consulta para 
visualizar os detalhes da estrutura 
organizacional 
Tarefa 1.16: Definir uma audiência para uma 
consulta 
Tarefa 1.17: Criar uma conta de usuário para 
uma pessoa 
 
Grupo 2 – Conhecimentos para projetos de 
riscos 
 
Tarefa 2.1: Criar um knowledge base através 
de uma cópia 
Tarefa 2.2: Editar e publicar um knowledge 
base 
Tarefa 2.3: Criar uma pesquisa de riscos 
 

Tarefa 2.4: Criar uma descrição e incluir 
perguntas em uma pesquisa de riscos 
Tarefa 2.5: Excluir e reordenar perguntas em 
uma pesquisa de riscos 
Tarefa 2.6: Criar regras de controle para uma 
pesquisa de riscos 
Tarefa 2.7: Criar regras de perguntas para 
uma pesquisa de riscos 
Tarefa 2.8: Pré-visualizar, simular e publicar 
uma pesquisa de riscos 
Tarefa 2.9: Cadastrar um componente de 
ativo 
Tarefa 2.10: Importar vulnerabilidades para o 
catálogo a partir de uma planilha 
Tarefa 2.11: Associar vulnerabilidades a 
ativos manualmente 
 
Grupo 3 – Preparativos diversos para projetos 
de riscos e compliance 
 
Tarefa 3.1: Configurar o serviço de 
mensagens utilizado para enviar notificações 
por e-mail 
Tarefa 3.2: Configurar as opções 
relacionadas a projetos de riscos e 
compliance 
 
Grupo 4 – Projetos de riscos 
 
Tarefa 4.1: Criar um projeto de riscos 
Tarefa 4.2: Enviar uma entrevista de riscos 
Tarefa 4.3: Responder uma entrevista de 
riscos 
Tarefa 4.4: Revisar uma entrevista de riscos 
Tarefa 4.5: Responder um questionário 
Tarefa 4.6: Monitorar e fechar a fase Analisar 
em um projeto de riscos e visualizar o 
histórico de análises de um ativo 
Tarefa 4.7: Aceitar riscos, simular o 
tratamento e criar eventos de tratamento 
Tarefa 4.8: Monitorar um evento e suas 
associações 
Tarefa 4.9: Analisar vulnerabilidades dos 
ativos 
Tarefa 4.10: Avaliar, aceitar e tratar 
vulnerabilidades 
Tarefa 4.11: Visualizar um evento de 
tratamento de vulnerabilidades 
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Tarefa 4.12: Gerar a visão integrada 
Tarefa 4.13: Criar uma consulta para 
visualizar resultados de análises de riscos 
Tarefa 4.14: Gerar um relatório para 
visualizar os resultados de uma análise de 
riscos 
Tarefa 4.15: Copiar um modelo de relatório e 
inserir nele uma consulta SQL 
 
Grupo 5 – Workflow e Dashboard  
 
Tarefa 5.1: Criar um tipo de evento 
Tarefa 5.2: Criar um atributo de evento 
Tarefa 5.3: Criar um evento, associar a um 
ativo e vincular a um outro evento 
Tarefa 5.4: Criar uma consulta para visualizar 
detalhes de um evento 
Tarefa 5.5: Criar uma regra de fluxo para 
aceitar riscos automaticamente 
Tarefa 5.6: Fazer a integração do módulo 
Dashboard 
Tarefa 5.7: Criar um gráfico para um 
dashboard 
Tarefa 5.8: Criar um gráfico com paleta 
customizada para um dashboard 
Tarefa 5.9: Criar um dashboard 
Tarefa 5.10: Visualizar um dashboard 
Tarefa 5.11: Definir uma audiência para um 
dashboard 
 
Grupo 6 – Conhecimentos e projetos de 
compliance 
 
Tarefa 6.1: Criar e publicar um documento de 
referência 
Tarefa 6.2: Selecionar uma audiência para 
um documento de referência 
Tarefa 6.3: Criar uma escala de respostas 
Tarefa 6.4: Criar uma pesquisa de 
compliance 
Tarefa 6.5: Criar regras de pergunta para 
uma pesquisa de compliance 
Tarefa 6.6: Pré-visualizar e publicar uma 
pesquisa de compliance 
Tarefa 6.7: Criar um projeto de compliance 
Tarefa 6.8: Definir o escopo de objetos de um 
projeto de compliance 
Tarefa 6.9: Enviar e responder uma entrevista 
de compliance 
 

Tarefa 6.10: Revisar uma entrevista de 
compliance 
Tarefa 6.11: Avaliar e gerar eventos de 
tratamento para não conformidades 
 
Grupo 7 – Tarefas Adicionais 
 
Tarefa 7.1: Configurar a política de 
autenticação 
Tarefa 7.2: Conceder permissões para 
pessoas através da inclusão em perfis 
Tarefa 7.3: Editar a política de autorização 
Tarefa 7.4: Restaurar as permissões padrão 
concedidas a perfis e papéis 
Tarefa 7.5: Customizar escalas para 
indicadores  
Tarefa 7.6: Criar e publicar uma mensagem 
corporativa para uma audiência 
Tarefa 7.7: Visualizar e configurar o log de 
auditoria 
Tarefa 7.8: Customizar a interface do sistema 
Tarefa 7.9: Customizar os e-mails de 
notificação 
Tarefa 7.10: Criar uma regra de fluxo para 
eventos 
Tarefa 7.11: Restringir quem pode ser 
alocado em um papel 
Tarefa 7.12: Visualizar as informações do 
sistema 
Tarefa 7.13: Gerenciar os relatórios 
agendados 
Tarefa 7.14: Criar uma referência cruzada 
entre dois requisitos 
Tarefa 7.15: Associar controles a requisitos 
Tarefa 7.16: Criar uma consulta para verificar 
resultados de análises de riscos para os  
requisitos mapeados 
Tarefa 7.17: Incluir um componente de ativo 
no escopo de um projeto de riscos a partir da  
estrutura organizacional 
Tarefa 7.18: Criar um layout customizado 
para um tipo de evento 
Tarefa 7.19: Criar uma regra de fluxo para 
envio de notificação customizada 
Tarefa 7.20: Criar uma consulta a partir de 
cópia de outra consulta 
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Outros cursos sobre o 
Módulo Risk Manager   

Os cursos a seguir dizem respeito aos módulos que não fazem 
parte da instalação padrão do sistema, mas que podem ser 
adquiridos sob demanda. Também está disponível um curso 
sobre a API do Módulo Risk Manager, destinado a usuários 
mais técnicos. 

RM-11A - Análise de Impacto no 
Negócio – Parte I 

Visão Geral 

Este curso apresenta a base metodológica, a definição, 
objetivos e benefícios da gestão de continuidade de negócio 
(GCN) e suas primeiras duas etapas (elaboração da política e 
análise de impacto no negócio). Também são explicados os 
preparativos e procedimentos para a utilização do módulo de 
Continuidade, que permite a automação de todas as etapas da 
GCN em conformidade com as normas internacionais 
aplicáveis. Está dividido em seis capítulos, com exercícios de 
verificação de aprendizado ao final de cada um. 
Este curso é complementado pela Gestão da Continuidade de 
Negócios – Parte II (RM-11B), que trata da elaboração de 
estratégias e planos de continuidade e também da gestão de 
incidentes. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de continuidade de negócio 
que utilizam o Módulo Risk Manager. Alguns dos temas aqui 
discutidos também são de interesse das pessoas alocadas nos 
seguintes papéis do módulo de Continuidade: 

 Aprovadores de dados de componentes de negócio no 
contexto da BIA (Análise de Impacto no Negócio) 

 Responsáveis por planos de continuidade e seus 
procedimentos 

 Responsáveis por componente de negócios (papel do 
módulo Organização) 

 
 
 
 
 
Duração aproximada  
 
8 horas 

Pré-requisitos 
 
Conheça o Módulo Risk 
Manager (RM-01); Meu 
Espaço e Navegação 
Básica (RM-02); Modelando 
a Organização – Parte 
I (RM-03A); Modelando a 
Organização – Parte II e 
(RM-03B) Edição de 
Pesquisas Genéricas (RM-
07C).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Introdução 
 

1.1. Bem-vindo! 
1.2. Base metodológica, definição e objetivos 
1.3. Importância estratégica e benefícios 
1.4. GCN com o Módulo Risk Manager 
1.5. Visão 360° 
1.6. GCN e GRC 
1.7. Melhoria contínua da GCN 
1.8. Resumo 
1.9. Exercícios  
 
Capítulo 2: Visão geral da GCN 
 
2.1. Etapas da GCN 

2.1.1. Política 
2.1.2. Análise de impacto no negócio 
2.1.3. Avaliação de riscos 
2.1.4. Estratégias 
2.1.5. Planos 
2.1.6. Gestão de incidentes 

2.2. Resumo 
2.3. Exercícios 
 
Capítulo 3: Opções de apresentação do 
módulo de Continuidade 
 
3.1. Opções de apresentação 
3.2. Resumo 
3.3. Exercícios 

Capítulo 4: Inventários para a GCN 
 
4.1. Inventários para a GCN 

4.1.1. Tabela de Impactos 
4.2. Controle de acesso para o módulo de 
Continuidade 
4.3. Resumo 
4.4. Exercícios 
  
Capítulo 5: A política da GCN 
  
5.1. Sobre a política da GCN 
5.2. Boas práticas para a política 
5.3. Resumo 
5.4. Exercícios 
 
 

Capítulo 6: Análise de impacto no negócio 
 
6.1. Visão geral 
6.2. Pré-requisitos 
6.3. Fluxo da análise 
         6.3.1. Passo 1 - escopo da análise 
         6.3.2. Passo 2 - parâmetros de revisão 
         6.3.3. Passo 3 - iniciar a revisão 
         6.3.4. Passo 4 - revisar e confirmar 
dados 
         6.3.5. Passo 5 - aprovar os dados 
         6.3.6. Passo 6 - componentes críticos 
6.4. Outras operações 
         6.4.1. Cancelar uma revisão 
         6.4.2. Cancelar uma aprovação 
         6.4.3. Remover um componente do 
Painel 
6.5. Opções de visualização de dados 
6.6. Sincronizar dados 
6.7. Consulta de dados da GCN 
6.8. Resumo 
6.9. Exercícios 
 
Apêndice 1: Configurações feitas na 
instalação para a análise de impacto no 
negócio 
 
A1.1. Configurações feitas na instalação 

A1.1.1. Registro do módulo 
A1.1.2. Criação de um tipo de evento 
A1.1.3. Criação de atributos 
A1.1.4. Regras de fluxo 

A1.2. Se o módulo de Continuidade não 
estiver instalado… 
A1.3. Resumo 
A1.4. Exercícios 
 
Apêndice 2: Controle de acesso 
 

A.2. Controle de acesso do módulo de 
Continuidade
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RM-11B – Planos - Parte II 

Visão Geral 

Este curso aborda quatro processos da Gestão de Continuidade 
de Negócios: análise de riscos, elaboração e manutenção de 
estratégias de continuidade, criação e manutenção de planos e 
seus procedimentos e a gestão de incidentes. Está dividido em 
quatro capítulos, com exercícios de verificação de aprendizado 
ao final de cada um. 

Esse curso é um complemento do curso RM-11A. 

Público-alvo 

O curso se destina aos gestores de continuidade de negócio 
que utilizam o Módulo Risk Manager. Alguns dos temas aqui 
discutidos também são de interesse das pessoas alocadas nos 
seguintes papéis do módulo de Continuidade: 

 Responsáveis por planos de continuidade e seus 
procedimentos 

 Responsáveis suplentes de planos 
 Responsáveis por procedimentos 
 Integrantes de equipe de contingência 
 Responsáveis por componente de negócios (papel do 

módulo Organização) 

Duração aproximada  
 
 5 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01); Meu Espaço e 
Navegação Básica (RM-02); Modelando a Organização – Parte 
I (RM-03A); Modelando a Organização – Parte II (RM-
03B); Edição de Pesquisas Genéricas (RM-07C) e Gestão de 
Continuidade de Negócios – Parte I (RM-11A).

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Avaliação de riscos 
 
1.1. Avaliação de riscos de continuidade 
1.2. Resumo 
1.3. Exercícios 
 
Capítulo 2: Estratégias 
 
2.1. Visão geral 
2.2. Adicionando e removendo componentes 
da lista 
2.3. Definindo estratégias 
2.4. Gerenciando opções de estratégia 
2.5. Associando planos com estratégias 
2.6. Associando eventos com estratégias 
2.7. Anexando arquivos em estratégias 
2.8. Visualizando o histórico de estratégias 
2.9. Sincronismo de dados 
2.10. Resumos 
2.11. Exercícios 
 
Capítulo 3: Planos 
 

3.1. Planos 
3.2. Gerenciando procedimentos 
         3.2.1. Visualizando a lista de 
procedimentos 
         3.2.2. Criando procedimentos 
         3.2.3. Editando procedimentos 
         3.2.4. Publicando procedimentos 
         3.2.5. Excluindo procedimentos 
         3.2.6. Visualizando procedimentos 
3.3. Gerenciando planos 
         3.3.1. Visualizando a lista de planos 
         3.3.2. Criando planos e definindo suas 
propriedades 

3.3.2.1. Adicionando 
procedimentos 
3.3.2.2. Associando planos 
3.3.2.3. Definindo recursos 
3.3.2.4. Configurando a árvore 
de contatos 
3.3.2.5. Incluindo anexos 
3.3.2.6. Editanto atributos de 
planos 

         3.3.3. Editando planos 
         3.3.4. Publicando planos 

         3.3.5. Criando um evento com plano 
associado 
         3.3.6. Validando dados de planos 
         3.3.7. Validando os tempos de 
execução de planos 
         3.3.8. Excluindo planos 
3.4. Visualizando planos 
3.5. Criando tipos customizados de planos 
3.6. Criando atributos para planos e 
procedimentos 
3.7. Exportando planos e procedimentos 

3.7.1. Exportando um plano específico 
para uma planilha 
3.7.2. Exportando um modelo em 
branco 

3.8. Resumo 
3.9. Exercícios 
 
Capítulo 4: Gestão de incidentes  

4.1. Visão geral de incidentes 
4.2. Boas práticas para a gestão de incidentes 
4.3. Gerenciando incidentes 
4.4. Resumo 
4.5. Exercícios 
 
Apêndice 1: Configurações feitas na 
instalação para a manutenção de planos 

A1.1. Objetos cadastrados para gerenciar o 
fluxo padrão de teste de planos 
A1.2. Objetos cadastrados para gerenciar o 
fluxo padrão de aprovação de planos 
A1.3. Objetos cadastrados para gerenciar o 
fluxo padrão de ativação de planos 
A1.4. Resumo 
 
Apêndice 2: Controle de acesso  
 
A.2. Controle de acesso do módulo de 
Continuidade
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RM-17 Integração 

Visão Geral 

Este treinamento apresenta uma visão geral da Solução 
de Integração e suas funcionalidades. 

Público-alvo 

O curso se destina aos usuários do Command & Control 
Manager que tenham acesso a Solução de Integração e 
possam utilizar o mapa de integração e criar consultas 
agregadas no sistema, além de consultores de projetos, 
especialistas e demais interessados em compreender a 
operação da solução. 
 

Duração aproximada  
 
 2 horas 

Pré-requisitos 

Nenhum. 

 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Conceitos básicos 
 
1.1. Visão geral da Solução de 
Integração 
1.2. Objetivos da Solução 
1.3. Funcionamento da Solução de 
Integração 
1.4. Integração com módulos e soluções 
do Risk Manager 
 
Capítulo 2: Mapa de Integração 
 
2.1. Introdução ao Mapa de Integração 
2.2. Funcionalidades do Mapa de 
Integração 

2.2.1. Mapas 
2.2.2. Camadas 

2.2.2.1. Camadas – Buscar 
recursos, pontos de 
interesse ou elementos no 
mapa 

2.2.3. Busca 
2.2.4. Gerenciar Formas 
2.2.5. Janelas 
 

Capítulo 3: Comunicação 
 
3.1. Visão geral da comunicação na 
solução de Integração 
3.2. Comunicação via rádio ou telefone 
3.3. Gravações 

3.3.1. Gravações – consultas e 
reprodução 

3.4. Bate-papo 
3.5. Envio de mensagens de texto (SMS) 
 

Capítulo 4: Consultas REST 
 

4.1. Visão geral de consultas REST 
4.2. Consultas REST 
4.3. Criando uma consulta REST 
4.4. Visualizando um consulta REST 
4.5. Editando uma consulta REST e  
Gerenciando sua audiência 
4.6. Excluindo uma consulta REST   

Capítulo 5: Consultas agregadas 
 

5.1. Apresentação 
5.2. Consultas 
5.3. Visão geral de Consultas Agregadas 
5.4. Tipos de informação 
5.5. Executando uma consulta agregada 
5.6. Consultas agregadas associadas 
5.7. Por que a consulta não retornou 
resultados? 
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RM-18A – Gerenciar 
Chamados 

Visão Geral 

Este treinamento apresenta uma visão geral da Solução 
de Despacho e as funcionalidades da seção Gerenciar 
Chamados. 

Ao final do curso, o aluno estará apto a entender o fluxo 
e o funcionamento geral da ferramenta, realizar busca, 
visualizar, criar e editar chamados e ocorrências, bem 
como visualizar boletim de ocorrências. 

Público-alvo 

O curso se destina aos administradores do Command & 
Control Manager e técnicos responsáveis por fazer o 
atendimento e as solicitações de despacho dos 
chamados, além de consultores de projetos, especialistas 
e demais interessados em compreender a operação da 
solução. 
 

Duração aproximada  
 
 2 horas 

Pré-requisitos 

Nenhum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Conceitos básicos 
 
1.1. Visão geral da solução de Despacho 
1.2. Gerenciar chamados 
1.3. Privilégios do usuário 
1.4 Fluxo de atendimento 
1.5. Visão geral da seção gerenciar 
chamados 
 
Capítulo 2: Criar chamado 
 
2.1. Criar chamado – Automaticamente 

2.1.1. Dados principais 
2.1.2. Dados adicionais – Veículos 
envolvidos 

2.1.2.1. Gerar ocorrência 
2.1.2.2. Buscar ocorrência 

2.1.3. Busca avançada 
2.1.4. Resultado da busca no 
mapa integrado 

 
 
Capítulo 3: Ações do chamado 

3.1. Visualizar boletim de ocorrência 
3.2. Associar ocorrências 
3.3. Conclusão  
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DES-01 - API do Módulo Risk 
Manager 

Visão Geral 

Este curso tem por objetivo capacitar desenvolvedores de 
software no uso da API do Módulo Risk Manager, visando a 
integração do sistema com outras aplicações. Está dividido em 
quatro capítulos, com exercícios para verificação de 
aprendizado. 

Público-alvo 

O curso se destina a desenvolvedores e programadores que 
precisem criar aplicações integradas ao Módulo Risk Manager 
através de sua API. 
 

Duração aproximada  
 
 4 horas 

Pré-requisitos 

Conheça o Módulo Risk Manager (RM-01). Também é 
necessário o conhecimento prévio de programação e de 
acessos a dados via API. 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: A API do Módulo Risk Manager 
 
1.1. Visão geral da API do Módulo Risk Manager 
1.2. Resumo 
 
Capítulo 2: Passos para utilizar a API 
 
2.1. Autorizar aplicações de terceiros 
2.2. Requisitar o acesso 
2.2.1. Acesso anônimo 
2.2.2. Acesso autenticado 
2.3. Executar as chamadas 
2.4. Resumo 
2.5. Exercícios 
 
Capítulo 3: Tratamento de erros 

3.1. Tratamento de erros 
3.2. Resumo 
  
Capítulo 4: Outros recursos da API 
 
4.1. Escolher o idioma 
4.2. Utilizar o token por querystring 
4.3. URLs para acesso ao Risk Manager e ao Workflow 
4.4. Definir tempo de expiração do token de acesso 
4.5. Visualizar e excluir tokens ativos 
4.6. Resumo 
4.7. Exercícios 
  



51 
 

DES-02 – Exemplos de 
Funcionalidades da API 

Visão Geral 

Este curso é um complemento ao curso DES-01 – API do 
Módulo Risk Manager e ilustra alguns exemplos de como 
criar e gerenciar objetos no Módulo Risk Manager através 
da API utilizando algumas das principais funcionalidades 
disponíveis no software. 

Público-alvo 

Desenvolvedores e programadores que desejem integrar 
aplicações ao Módulo Risk Manager através da API. 
 

Duração aproximada  
 
 1 horas 

Pré-requisitos 

API do Módulo Risk Manager (DES-01). Também é 
necessário o conhecimento prévio de programação e de 
acessos a dados via API. 

 

 

Contato 
 
Site: 
riskmanageracademy.modulo.com.br 
(clientes externos) 
 
universidade.modulo.com.br 
(colaboradores Módulo) 
 
E-mail: treinamento@modulo.com.br 
 
Tel: (21) 2123-4605 | 2123-4671 

 

 

http://riskmanageracademy.modulo.com.br/api-do-modulo-risk-manager/
http://riskmanageracademy.modulo.com.br/api-do-modulo-risk-manager/
mailto:treinamento@modulo.com.br
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Conteúdo do curso 

Tópicos: 
Capítulo 1: Exemplos de funcionalidades 
disponíveis através da API 
 

1.1. Exemplos de funcionalidades 
disponíveis através da API 
 
Capítulo 2: Administração de pessoas  
 
2.1. Administração de pessoas 
2.1.1. Criar pessoas 
2.1.2. Listar pessoas 
2.1.3. Detalhar pessoas 
2.1.4. Editar pessoas 
 
Capítulo 3: Administração de grupos 

3.1. Administração de grupos 
3.1.1. Criar grupos 
3.1.2. Listar grupos 
3.1.3. Detalhar grupos 
3.2. Adicionar pessoas em um grupo 
3.3. Excluir pessoas de um grupo 
  
4. Administração de usuários 
    
4.1. Administração de usuários 
4.2. Criar um usuário para uma pessoa 
4.3. Criar e enviar senha para o usuário 
4.4. Bloquear ou desbloquear um 
usuário 
 
5. Administração de objetos 
customizados 
 
5.1. Administração de objetos 
customizados 

5.1.1. Criar uma instância de um 
objeto customizado 
5.1.2. Listar instâncias de um 
objeto customizado 
5.1.3. Editar instâncias de um 
objeto customizado 
5.1.4. Excluir uma instância de um 
objeto customizado 
 

 
 
 
6. Eventos do Workflow 
 
6.1. Eventos do Workflow 
6.1.1. Criar eventos 
6.1.2. Listar eventos 
6.1.3. Editar eventos 

6.2. Executar consultas do módulo 
Workflow 
 
7. Administração de perímetros  
 
7.1. Administração de perímetros 

7.1.1. Criar um perímetro 
7.1.2. Listar perímetros 
7.1.3. Detalhar perímetros 
7.1.4. Editar um perímetro 

 
8. Administração de ativos 
 
8.1. Administração de ativos 

8.1.1. Criar um ativo 
8.1.2. Listar ativos 
8.1.3. Detalhar ativos 
8.1.4. Editar um ativo 

 
9. Listar knowledge bases e administrar 
componentes de ativo 
 
9.1. Listar knowledge bases e administrar 
componentes de ativo 

9.1.1. Listar knowledge bases 
9.1.2. Listar controles dos 
knowledge bases 
9.1.3. Criar componentes de ativo 
9.1.4. Listar componentes de ativo 

 
10. Administrar componentes de negócio 
 
10.1. Administrar componentes de 
negócio 

10.1.1. Criar um componente de 
negócio 
10.1.2. Listar componentes de 
negócio 
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10.1.3. Associar ativos a 
componentes de negócio 

 
11. Administração de projetos de riscos 
 
11.1. Administração de projetos de riscos 

11.1.1. Criar um projeto de riscos 
11.1.2. Listar projetos de riscos 
11.1.3. Detalhar projetos de riscos 
11.1.4. Editar um projeto de riscos 
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Tabela comparativa 

Veja a tabela abaixo e compare os cursos presentes em cada trilha do Módulo Risk 
Manager. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


