
Formação profissional de 
qualidade com reconhecimento 
no mercado. 

A Academia Clavis oferece diversos 
treinamentos em Segurança da 
Informação, com foco na capacitação 
de profissionais nos temas mais 
atuais da área.      

Detalhamento

A Academia Clavis trabalha com as modalidades:

EAD - Ensino a Distância            2      Presencial               2  In-Company

 • Os treinamentos da Clavis são ministrados por instrutores qualificados, especializados e reconhecidos no 
mercado.

  • Na modalidade EAD o aluno tem acesso as sessões de treinamento com atividades hands-on e estudos de 
caso que lhe permitirão um aprendizado efetivo de todo o conteúdo do curso, além de possuir a sua disposição 
uma equipe de monitores pronta para auxiliar no que for necessário.

 • Os treinamentos presenciais da Academia Clavis são realizados em salas de aula e laboratórios equipados 
com todos os recursos necessários ao bom aproveitamento didático do aluno.

  • Para as empresas e instituições que desejam contratar turmas fechadas, a Academia Clavis disponibiliza 
treinamentos no modelo "in-company”, executadas em ambiente escolhido pela empresa ou instituição 
contratante.



Saiba mais em: www.clavis.com.br

Entre em contato através
dos telefones:

(21) 2210-6061
(11) 2450-7805

A Clavis é parceira das principais 
certificadoras de profissionais em 
Segurança da Informação (ISACA, (ISC)2, 
EC-Council, CompTIA, PECB, EXIN), 
oferecendo treinamentos autorizados para 
certificações como ISFS, CISSP, CISM, CISA, 
Security+, CEH, CHFI, dentre outras.

As certificações ISFS e Security+, base 
para as demais certificações, utilizam livro 
traduzido e publicado pela Clavis, 
respectivamente.

Buscando disponibilizar material de 
qualidade em língua portuguesa no tema 
Segurança da Informação, a Clavis 
publicou os livros Guerra Cibernética e 
Contagem Regressiva até Zero Day, 
tradução para o português dos best 
sellers Cyber War de Richard A. Clarke e 
RobertRobert K. Knake, e Countdown to Zero Day 
de Kim Zetter, respectivamente.
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Academia Clavis 
Trilhas de Certificação em Segurança 
da Informação

A Academia Clavis oferece “trilhas de 
treinamentos” que complementam a 
formação de profissionais dos mais 
diversos perfis, incluindo técnicos, 
gestores, auditores e altos executivos. 
Com destaque para os cursos 
Desenvolvimento Seguro e Teste de 
InInvasão em Redes, Sistemas e Aplicações 
que cobrem requisitos de padrões 
internacionais de Segurança da 
Informação, como o PCI DSS.

Parceiros
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