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Curso COBIT 4.1 Foundation 

Dentro do enfoque geral em conhecer e discutir os fundamentos,  conceitos e as 

definições de Governança de TI - tecnologia da informação, bem como das principais 

Frameworks, normas e melhores práticas envolvidas vemos aqui o COBIT® – Control 

Objectives For Information and Related Technology, o qual pode ser caracterizado como 

uma estrutura voltada para o gerenciamento dos processos de negócios alinhada com 

modelos de governança. 

 

Este framework mantido pela ISACA, órgão internacional de melhores práticas em 

segurança e auditoria na área de TI, é atualmente referência mundial em avaliação de 

controles e maturidade de processos de tecnologia da informação, e por esta razão tem 

sido adotado em vários projetos de governança de TI.                                                   

 

O escopo de atuação do COBIT® leva em consideração que toda organização requer 

informação para o alcance de seus objetivos e que deve ter atributos, como integridade, 

oportunidade e confiabilidade.   

 

Uma vez que a informação será gerada, processada e mantida por meio de recursos 

tecnológicos, o COBIT® define quatro domínios para a estrutura e controles da área de 

TI: planejamento e organização; aquisição e implementação; entrega e suporte; e 

monitoração. Esses domínios se subdividem em 34 processos (objetivos de controle), 

possuindo 216 indicadores (objetivos detalhados). 

 

O COBIT®, pela sua objetividade, é aplicado a qualquer tipo de organização que deseja 

buscar um conjunto de controles que criem visibilidade e demais condições gerenciais 

para que sua área de TI opere alinhada com suas prioridades. Além de fornecer 

instrumentos formais de controle, caracteriza-se como uma metodologia estruturada, 

originária de contribuições de centenas de especialistas e que reúne e sintetiza as 

atividades de tecnologia da informação de forma orientada e clara. 
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Objetivo  

 

� Compreender os conceitos e diferenças entre Governança Corporativa e 

Governança de TI; 

� Compreender a estrutura e objetivos do CobiT; 

� Compreender os conceitos e terminologia utilizados no CobiT;  

� Compreender a relação entre o CobiT e outros modelos de gestão de TI; 

� Compreender como o CobiT pode ser utilizado para ajudar a melhorar o 

desempenho da organização; 

� Familiarizar-se com outros produtos relacionados com o CobiT, oferecidos pela 

ISACA e os participantes terão adquirido o conhecimento necessário para obter o 

certificado CobiT Foundation. 

 

Público alvo  

 

� Profissionais em busca da certificação "CobiT 4.1 Foundation"; 

� Profissionais buscando capacitação CobiT para o entendimento dos conceitos 

relacionados com suas atividades profissionais na área de governança e dos controles 

internos; 

� Gestores de TI que precisam gerenciar e monitorar a área de TI de forma mais 

transparente e atender as metas de TI e de negócio; 

� Diretores de TI que precisam mostrar transparência de TI com relação aos seus 

custos e riscos, além de buscar o alinhamento correto com os negócios; 

� Consultores e Auditores que precisam se preparar melhor para suas atividades 

através do entendimento das melhores práticas de mercado para Governança 

Corporativa e de TI; 
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� Diretores e Gestores das áreas de negócio que precisam estar em conformidade 

com leis e regulamentações relativas à Governança Corporativa e de TI 

 

Benefícios 

 

Contar com instrutores certificados e com experiência comprovada em consultoria, 

provendo uma ampla troca de informações e conhecimento entre aluno e instrutor durante 

o treinamento. 

Compreender os conceitos de Governança de TI, suas relações com a Governança 

Corporativa e outros modelos de gestão de TI. 

Como melhorar os resultados de TI alinhando-os aos objetivos de controle da empresa. 

 

 

 

Metodologia de ensino  

 

Exposição interativa com apresentação de estudo de caso e exercícios práticos.  

 

Pré requisitos 

 

Não existem pré-requisitos mandatórios para este treinamento; no entanto, experiência de 

trabalho em governança, melhoria de processos ou Serviços de TI é recomendada.  

 

 

 

 

Material Didático 

 

Apostila em Português com os Slides utilizados pelo instrutor em sala de aula. Exercícios 

para melhor compreensão na prática. 
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Conteúdo Programático 

 

Os participantes receberão material exclusivo. Para a apresentação do conteúdo 

programático serão utilizados exemplos práticos, discussão de estudo de caso e 

realização de exercícios de fixação e simulados de preparação para a prova de 

certificação. O Conteúdo é dividido da seguinte forma: 

 

1.  Gerenciamento de TI e seus desafios; 

2.  Introdução a Governança de TI; 

3.  Introdução ao CobiT; 

4.  Componentes que fazem parte do framework CobiT; 

5.  Exemplos completos dos processos de Gestão de Projetos e Gestão de 

Serviços de Terceiros com base no framework CobiT; 

6. Como o CobiT se encaixa no ambiente de TI; 

7. Principais produtos do CobiT; 

8. Preparação e dicas para o exame de certificação CobiT Foundation. 

Carga Horária 

 

Curso 24 horas (turmas abertas ou fechadas na modalidade “in-company”)   

 

 

 

 

 

 

 

 
Material desenvolvido para o 
treinamento promovido pelo 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 
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