Controle e transparência na
monitoração de processos
Fundamentos do COBIT 5® (EaD)
O curso ensina a tecnologia e os fundamentos necessários para a implantação da
governança de TI através da metodologia do CobiT®, auxiliando o aluno na
preparação para a realização do exame de certificação da CobiT® Foundation.
Ao final do curso o aluno será capaz de prover uma gestão de TI mais eficaz, por meio
do suporte de práticas estruturadas de controle, auditoria e gerenciamento sistêmico
dos processos de TI. A consolidação dos fundamentos do CobiT® permitirá ao aluno
organizar os processos de TI e planejar e contratar consultorias e serviços para
otimizar a governança de TI em sua organização.

Características
3 (três) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de 6
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 verifique 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 as competências necessárias para a
realização da prova de certificação COBIT5 - Foundations aplicada pela APMG®

Conhecimentos prévios
Recomenda-se ao aluno ter feito o curso Fundamentos de Governança de TI,
oferecido pela Escola Superior de Redes.
esr.rnp.br

Investimento
R$ 750,00

Programa do curso
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Estrutura do COBIT.
Objetivos de controle.
Práticas de controle.
Diretrizes de gerenciamento.
Diretrizes de auditoria.
Visão sistêmica das áreas e processos do COBIT.
Componentes do framework do COBIT.
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