Elabore o PDTI de sua organização de
acordo com as melhores práticas.
Elaboração de PDTI
O curso apresenta conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de forma prática
de um plano diretor de tecnologia da informação (PDTI), a partir das informações do
planejamento e a gestão estratégica de TI nas organizações. Durante o
desenvolvimento, o participante vai aprender a metodologia necessária para que haja
um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias organizacionais. O
PDTI é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI,
definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las. O foco do curso está no
desenvolvimento de competências práticas, a partir do alinhamento teórico de boas
práticas para o desenvolvimento do PDTI com as diretrizes da estratégia de TI.

Características
O curso está dividido em seis sessões, totalizando 24 horas;
O curso oferece atividades práticas que permitem o desenvolvimento de um PDTI;
Cada aluno tem sua própria estação de trabalho;
O curso utiliza o Guia de Elaboração de PDTI do SISP.
A Escola Superior de Redes oferece material didático e acesso ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).

Competências desenvolvidas
Ao final do curso o aluno estará apto a:
Desenvolver o plano diretor de TI (PDTI) para sua organização;
Compreender os aspectos e processos básicos de implementação do PDTI em
organizações públicas e privadas.

Conhecimentos prévios
Recomenda-se ao aluno ter feito o curso Planejamento e Gestão Estratégica de TI,
oferecido pela Escola Superior de Redes ou possuir os conhecimentos básicos dos
procesos de gestão de TI;

Investimento
R$ 1.920,00
esr.rnp.br

Programa do curso
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Fase de Preparação
Fase de Diagnóstico: Conhecendo a Realidade da TI
Fase de Diagnóstico: Avaliando os Recusos de TI
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Fase de Planejamento: Definindo Metas e Ações
Fase de Planejamento: Terminando o PDTI
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