CURSO

COBIT 5®
FOUNDATIONS
O Curso do COBIT 5® Foundations apresenta os conceitos de
viabilização dos negócios e princípios de gerenciamento e
governança de TI da empresa.

A IT Partners
*

*

Pioneira na oferta de Consultoria em
Governança e Gestão da Tecnologia
da Informação, a IT Partners é
reconhecida pelo mercado e pela
imprensa especializada como
referência nacional em projetos de
adoção e treinamento de ITIL® e
pela expertise em COBIT.

Destaca-se por treinamentos
certificados internacionais, auditoria
e implantação do COBIT,
ISO/IEC2000, Risco e Compliance.
Acreditada para cursos e exames em
instituições internacionais, como o
EXIN, APMG e a ISACA, já treinou
mais de 3000 profissionais até 2012.

O COBIT 5® baseia-se em mais de 15 anos de uso
prático e aplicação do COBIT 5® por muitas
empresas e usuários de negócios, TI, riscos,
segurança e as comunidades de conformidade.
O curso de COBIT 5® Foundation é o primeiro passo na série de
certificações do ISACA para o produto. O propósito do curso é prover aos
alunos conhecimento e entendimento suficiente das diretrizes do COBIT
5® para sejam capazes de:


Compreender a Governança e o Gerenciamento da TI Corporativa,



Conscientizar seus executivos de negócio e TI quanto a importância
do COBIT 5® e



Avaliar o estado atual da TI corporativa com objetivo de definir qual
aspecto do COBIT 5® seria apropriado implementar.

Este curso apresenta os livros do COBIT 5® e explica seus componentes
com o apoio de exercícios que visam capacitar o aluno a prestar o exame
de certificação COBIT 5® Foundation.

O COBIT 5®
Hoje, mais do que nunca, informação e as
tecnologias relacionadas precisam ser governadas,
administradas e operadas em uma forma holística,
com um único modelo de processo integrado que
fornece cobertura fim-a-fim dos papéis,
responsabilidades e práticas necessárias. O COBIT 5®
pode fazer isso!
FONTE: ISACA / ITGI – 2013)

PÚBLICO ALVO

O curso

Uma vasta gama de gerentes de
negócios, consultores de gestão de
TI, profissionais de governança de
TI e auditores.
BENEFÍCIOS

COBIT 5® fornece um modelo
completo que auxilia as
empresas a atingir os seus
objetivos para a governança e
gestão da TI corporativa.



Interação com colegas a partir
de discussões em classe e
exercícios que estimulam a
fixação do conhecimento.



Compreender como as
empresas podem fazer uso de
TI de modo mais funcional e
proveitoso para o negócio.

Este treinamento orienta as empresas a
criar valor real a partir de TI, bem
como, manter o equilíbrio entre obter
benefícios, otimizar os níveis de risco
e otimizar o uso dos recursos
corporativos.



O COBIT 5® permite que a TI seja
governada e gerida de forma holística,
junto com toda a empresa.

Aumentar o valor e benefícios
do uso de outros modelos e
normas como ITIL, TOGAF, ISO
27000, ISO 15504, ISO 20000 e
PMBOK.



Em outras palavras, TI é considerada
sob o contexto fim-a-fim da
corporação.

Focar os esforços de TI nos
fatores que mais viabilizam o
negócio.



Simplificara gestão de TI.



O curso é um degrau para o
curso de implementação da
metodologia COBIT 5®, bem
como outros cursos do COBIT
5®.

Seus pontos chaves são os Princípios de
Gestão e os Viabilizadores do Negócio.
Esses dois conjuntos são a principal
contribuição do COBIT 5® para o
mercado.
O COBIT5® 5 é genérico, e é útil para
empresas de todos os tamanhos; seja
comercial, sem fins lucrativos ou do
setor público.
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No final do curso, os participantes
irão desfrutar desses benefícios:

SOBRE O EXAME
O Exame de COBIT 5® Foundation
não é normalmente executado no
final do curso de 16h.
O exame é realizado pela APMG,
é sem consulta e conta com 50
questões de múltipla escolha. A
pontuação de aprovação é de
50%. O exame tem a duração de
40 minutos. Para exames em
inglês será adicionado + 10
minutos.
DURAÇÃO
16 horas.
Entrega flexível: o curso está
disponível na sala de aula
tradicional e em sala de aula
virtual.

PRÉ-REQUISITOS
Não há pré-requisitos formais. No
entanto, recomenda-se que os
participantes tenham experiência
e domínio em TI.
(c) IT Partners

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

seus alunos mantêm-se em torno
acima dos patamares mundiais por
tipo de curso.

Nossos clientes estão entre as
maiores e melhores empresas do país,
destacadamente entre as 500
maiores. Tanto o segmento público
como o privado conta com nossos
serviços e treinamentos.

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

Para atender de forma eficiente, as
áreas de TI das empresas que buscam
o aprimoramento constante de suas
equipes, a divisão de treinamento da
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa
continuamente metodologias capazes
de assegurar a formação teórica e
prática dos alunos. A empresa se
preocupa em adaptar à realidade do
país, sempre com a aprovação dos
organismos internacionais
responsáveis, cursos e exames de
certificação de todos os níveis. A IT
Partners foi a primeira a oferecer
cursos de ITIL® com conteúdo e
exame de certificação em português.
Os índices de aprovação obtidos por

A área de Serviços de Consultoria tem
como foco ajudar nossos clientes a se
adaptarem, com sucesso, às
condições econômicas em constante
mudança e a desenvolverem
estratégias corporativas e
tecnológicas que melhorem o retorno
sobre seus investimentos. A IT
Partners é especialista em aliar a
inteligência de diagnóstico
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ISO
31000, ISO 27000, ISO 20000 e ISO
15504. Desenvolvemos nossa própria
metodologia, a BRAVO que trata da
Governança do Ciclo de Vida dos
Riscos de TI.

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 67/68 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830
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