Curso Governança de TI - Visão Executiva
Todos nossos cursos são preparados por profissionais certificados e
com larga experiência em Governança de TI.
Os cursos são ministrados em português, sendo o material em português.
Os cursos são oferecidos em turmas abertas, podendo também ser
oferecido na modalidade In Company.
Este curso destina-se ao seguinte público:
 Diretores, Gerentes e Gestores, de forma geral, cuja
responsabilidade é definir, implementar e/ou gerir modelos de
Governança de TI alinhados as estratégias de negócio em suas
organizações.
Prover uma visão abrangente de Governança de TI, abordando os
seguintes pontos:
 A motivação do investimento em Governança de TI – geração de
resultados para o negócio
 Os principais modelos de referência de sustentação de Governança
de TI (CobiT, ValIT, ITIL, etc)
 Os desafios no desenvolvimento e implementação da Governança
de TI
 Como estabelecer a priorização de ações e planejar a implantação
de um Modelo de Governança de TI

Objetivo
Prover uma visão abrangente de Governança de TI, discutindo seus objetivos, os principais
modelos de referência de sustentação, os desafios no desenvolvimento e implementação, e as
formas de priorização e planejamento de implantação.

Público alvo
Voltado para gestores cuja responsabilidade é definir, implementar e/ou gerir modelos de
Governança de TI alinhados as estratégias de negócio em suas organizações.

Benefícios
Para a organização:


Desenvolvimento/aprimoramento de capacidade organizacional para a tornar o
uso de tecnologia da informação um habilitador estratégico do negócio ;



Potencialização do aumento dos retornos de investimentos de negócios
habilitados por Tecnologia da Informação;



Maior capacidade de controle e gerenciamento de riscos associados a TI;



Potencialização da otimização de custos na entrega e gerenciamento dos
serviços de TI.



Potencialização da realização de valor em função dos investimentos em TI
através do estabelecimento de uma visão objetiva e pragmática de Governança
de TI, com o inerente alinhamento ao Negócio.

Para o profissional:


Maior grau de profissionalização;



Ampliação/consolidação da capacidade do profissional para estruturar e
gerenciar a Organização de TI para gerar resultados reais para o Negócio.

Metodologia de ensino
Exposição interativa com a apresentação de exemplos.

Pré requisitos
Não há pré-requisito específico.

Material Didático
Apostila fornecida com os slides do curso e espaço para anotações.

Conteúdo Programático


Revisão dos conceitos básicos de Governança de TI.



Contextualização dos desafios e motivações que levam as organizações a
investir em Governança de TI.



Modelos de Referência que podem servir de sustentação para a
constituição do Modelo de Governança de TI da organização.



Definição do Modelo de Governança de TI da organização.



Planejamento da Implantação do Modelo de Governança de TI da
organização.

Referência e Bibliografia Recomendada


Livros e conteúdos dos sites oficiais dos modelos referenciados.

Facilitador
FÁBIO DUARTE,
Grande experiência em Governança e Gerenciamento de TI, obtida tanto
como colaborador quanto consultor externo. Conhecimento e experiência em
frameworks relevantes como Cobit, ValIT, RiskIT, ITIL, eSCM, ISO/IEC20000,
ISO/IEC38500, entre outros. Responsável pela avaliação, desenvolvimento e
implementação de soluções de Governança de TI e Gerenciamento de Servios
de TI em empresas de diferentes portes. Certificado como instrutor para
aplicação dos cursos de ITIL Service Manager Bridge, ITIL Service Manager,
ITIL Practitioner Agree and Define, ITIL Practitioner Support and Restore, ITIL
Practitioner Release and Control, ITIL Foundation e ISO20000 Consultant.
Certificado como ITIL Expert, ITIL Service Manager, ITIL Foundation, ITIL
Foundation Bridge, ISO 20000 Consultant e Cobit Foundation.

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

