Passos iniciais para as ferramentas
utilizadas na Gestão de TI
Planejamento e Gestão Estratégica de TI (EaD)
O curso fornece conhecimentos essenciais para o planejamento e a gestão estratégica
de TI nas organizações. O foco está no alinhamento da estratégia de TI com o alcance
das metas do negócio da organização, na busca pela vantagem competitiva através do
constante refinamento dos processos organizacionais.
Ao final do curso o aluno estará capacitado a elaborar uma política gerencial alinhada
aos interesses da sua organização, com base em uma visão sistêmica e estratégica da
Governança de TI e seu impacto nos negócios.

Características
Duração de 5 (cinco) semanas, com 2 (dois) encontros online por semana (total de
10 encontros);
Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;
Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,
materiais extras e atividades;
Sugerimos que, antes de iniciar o curso, o aluno verifique eu acesso à internet;
Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um
computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;
Para os encontros online, sugerimos o uso de fones de ouvido com microfone;
Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e
realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas
Ao final do curso o aluno terá desenvolvido:
Capacidade de análise dos impactos estratégicos de TI nos negócios;
Capacidade de entendimento dos aspectos e processos básicos de planejamento e
gestão estratégica de TI nas organizações públicas e privadas.
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Conhecimentos prévios
Conhecimentos básicos dos processos de gestão de TI;
Uso dos aplicativos da internet.

Investimento
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Programa do curso
Relações entre a gestão, as estratégias de negócio e as estratégias de TI;
Mudança organizacional e diagnóstico de maturidade do planejamento;
Conceitos relacionados à ferramenta Balanced ScoreCard (BSC);
Habilidades e conhecimentos específicos de profissionais da área de TI na
organização para a realização de metas estratégicas da área de TI;
Alinhamento da área de TI com as metas estratégicas de longo prazo das
organizações e seu controle através da criação de indicadores;
Análise da relação entre PEE, PETI, PDTI.
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