Conheça a importância da Governança
de TI para a estratégia da sua
organização.
Fundamentos de Governança de TI (EaD)
O curso inicia o aluno no entendimento dos principais aspectos e processos básicos
que formam o escopo da governança de TI, e do seu impacto sobre a governança
corporativa nas organizações. O aluno terá ainda um primeiro contato com os modelos
CobiT, ITIL e fundamentais no âmbito da governança de TI.

Características
2 (duas) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de
4 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, indicação de leituras, atividades;
Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verificar o seu 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 a:
Capacidade de análise dos impactos estratégicos de TI nos negócios.
Capacidade de entendimento dos aspectos e processos básicos que formam o
escopo da Governança de TI.

Conhecimentos prévios
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Conhecimentos básicos dos processos de gestão de TI.
Uso dos aplicativos da internet.

Investimento
R$ 480,00
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Programa do curso
Princípios da governança de TI;
Benefícios da governança de TI para as organizações;
Decisões-chave sobre a governança de TI;
Princípios sobre o suporte de TI ao modelo de negócio;
Arquitetura e infraestrutura de TI;
Aplicações de TI ao negócio;
Investimentos em TI;
Governança de TI e governança corporativa;
Arquétipos decisórios sobre TI nas organizações;
Modelo de avaliação de desempenho da governança de TI;
Ambiente estratégico;
Arranjos de governança;
Consciência da governança;
Desempenho da governança;
Desempenho financeiro;
Benchmarking de governança de TI.
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