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 Mentoria on line e ao vivo Adequação LGDP - 

Implantação e Governança 

 

 

Sobre a Mentoria 

É uma seção personalizada "online" e ao vivo, entre o cliente (Mentorado) e o Mentor. Tenha 

em conta que atendemos pessoas físicas como também pessoas jurídicas.  

 

Objetivo  

 

Rever e/ou propor um modelo de gestão recomendado para a adequação à LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais) incluindo gerenciamento de projetos e gerenciamento de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
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Benefícios 

 

O Mentorado irá trabalhar com estratégias que abrangem um modelo recomendado para a 

adequação LGPD, as quais, independentemente do seu cargo, irão lhe dar um roteiro específico 

para atender as demandas específicas na adequação à LGPD, podendo responder um amplo 

leque de questões, dentre as quais podemos destacar: 

▪ Sua organização está preparada para implantar a adequação LGPD? 

▪ Sua organização está preparada para este novo cenário de transformação cultural 

envolvendo a LGPD? 

▪ Sua organização trata a adequação LGPD como um diferencial competitivo? 

▪ Você conhece os benefícios e diferenciais gerados pela adequação LGPD no mercado 

atual? 

 

Como é realizada a Mentoria no GrupoTreinar? 

É muito simples, pois basta o cliente escolher a Mentoria desejada e fazer a inscrição. Caso 

houver qualquer dúvida ou caso desejar algo mais personalizado, basta entrar contato que iremos 

atende-lo e assim entender em mais detalhes as suas necessidades específicas e desta forma 

buscar o Mentor ideal para te ajudar. 

Todos os encontros serão on-line e ao vivo , preferencialmente por meio da tecnologia ZOOM e/ou 

opcionalmente através do GOOGLE MEET ou Microsoft Teams. Nos dias e horários pré-

agendados, Mentor e Mentorado receberão um convite via e-mail para que iniciem a mentoria 

conforme combinado. 

Como funciona o Fórum do GrupoTreinar? 

O nosso fórum (https://mentoria.grupotreinar.com.br/) é uma base de conhecimento construída à 

partir de perguntas e respostas entre os  Mentorados e os nossos Mentores. Esta funcionalidade 

foi criada para servir de apoio para todos que buscam informações de forma rápida e objetiva. Ela 

é atualizada continuamente e assim, caso você não encontre uma resposta para o que esteja 

procurando, basta criar o seu perfil, nos submeter as suas questões que iremos dar início ao 

processo de Mentoria. 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
https://workspace.google.com/intl/pt-BR/products/meet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-BR-all-pt-dr-BKWS-all-all-trial-e-dr-1009103-LUAC0013013&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_475876695052-ADGP_BKWS%20%7C%20Multi%20~%20Meet-KWID_43700058310584925-kwd-299356619278&utm_term=KW_google%20meet-ST_google%20meet&gclid=EAIaIQobChMI6Lyoiruy7QIVDK_ICh2pagRcEAAYASAAEgKgX_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
https://mentoria.grupotreinar.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Base_de_conhecimento
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Metodologia    

tória 

A metodologia adotada envolve os seguintes tópicos principais: 

▪ Detalhamento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e recomendações 

gerais para uma adequação LGPD;   

▪ Modelo de gestão recomendado para esta adequação incluindo gerenciamento de projetos, 

gerenciamento de serviços e segurança da informação;  

▪ Etapas da implantação da adequação LGPD;  

▪ Atividades posteriores a implantação incluindo gestão de serviços, governança e melhoria 

contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Material desenvolvido para o 
em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 

 
 

http://www.grupotreinar.com.br/

