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CURSO 
COBIT 2019® 

FOUNDATIONS 
Porquê fazer este curso? 

Os alunos mergulharão no coração e estrutura do framework COBIT, 
incluindo: 

• Nova introdução do framework 

• Principais conceitos e terminologias 

• Princípios de governança e estrutura 

• Sistema de governança e componentes 

• Objetivos de governança e gerenciamento 

• Gestão de desempenho 

• Como criar um sistema de governança sob medida 

Desde sua fundação na comunidade de auditoria de TI, o COBIT evoluiu 
para uma estrutura de gerenciamento e governança de informações e 
tecnologia (I&T) mais ampla e abrangente. 

O COBIT 2019 constrói e integra mais de 25 anos 
de desenvolvimento neste campo, incorporando 
não apenas novos insights da ciência, mas 
também operacionalizando esses insights como 
prática. 

A IT Partners 

Destaca-se por treinamentos 
certificados internacionais, auditoria 
e implantação do COBIT, 
ISO/IEC20000, ISO/IEC27000 e 
Compliance. Acreditada para cursos 
e exames em instituições 
internacionais, como o Axelos, EXIN, 
Peoplecert e a ISACA, já treinou mais 
de 10000 profissionais até 2017. 

* 

* 

Uma empresa voltada para a 
transformação das organizações e a 
propagação do conhecimento em 
organizações de médio e grande 
porte através da aplicação de 
metodologias, focada no uso 
estratégico e planejado da 
tecnologia da informação aos 
processos de negócio 
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• Compreender como as 
empresas podem fazer uso de 
TI de modo mais funcional e 
proveitoso para o negócio. 

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

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

• Simplificara gestão de TI 
PRÉ-REQUISITOS  
Não há pré-requisitos formais. No 
entanto, recomenda-se que os 
participantes tenham experiência 
e domínio em TI 

SOBRE O EXAME 
O Exame de COBIT 2019® 
Foundation não é normalmente 
executado no final do curso de 
16h.  

O exame deve ser adquirido 
diretamente na ISACA é sem 
consulta e conta com 75 questões 
de múltipla opção. A pontuação 
de aprovação é de 65%. O exame 
tem a duração de 120 minutos. 

 
DURAÇÃO DO CURSO 
16 horas.  

Entrega flexível: o curso está 
disponível na sala de aula 
tradicional e em sala de aula 
virtual. 

 
 

 

O treinamento 

 
COBIT 2019® Foundations 

Neste curso interativo, você aprenderá sobre a 
necessidade de uma estrutura de governança de TI e 

como o COBIT irá atender a essa necessidade, 
fornecendo as informações mais recentes sobre a 

governança corporativa de TI 

O COBIT 2019 atualiza o 
framework para a TI atual, 
abordando novas tendências e 
necessidades. O COBIT ajuda a 
alinhar metas de negócios com 
as metas de TI.   

A obtenção da certificação da 
Fundação COBIT 2019 mostrará que 
você tem conhecimento e compreensão 
suficientes da orientação do COBIT 
2019 para poder: 

• Reconhecer o contexto, os benefícios 
e as principais razões pelas quais o 
COBIT é usado como uma estrutura 
de governança de informações e 
tecnologia. 

• Explicar os principais atributos do 
framework COBIT 

• Chaves de atributo 

• Produto familiar 

• Alinhamento com os frameworks do 
setor 

• Compare os princípios do COBIT para 
a estrutura do sistema de 
governança. 

• Descreva os componentes de um 
sistema de governança: 

Objetivos de governança e gestão 
(veja 5 abaixo): 

o Componentes do sistema de 
governança 

o Áreas de foco 

o Fatores de design 

o Metas em cascata 

o Descreva os elementos dos 
objetivos de governança e 
gerenciamento. 

• Diferencie o gerenciamento de 
desempenho baseado em COBIT 
usando perspectivas de 
maturidade e capacidade. 

• Descubra como projetar um 
sistema de governança sob 
medida usando o COBIT. 

• Explique os pontos-chave do 
caso de negócios do COBIT. 

• Descreva as relações entre os 
Guias de Design e 
Implementação do COBIT. 

     

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

 

BENEFÍCIOS 
No final do curso, os participantes 
irão desfrutar desses benefícios: 

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



 

 

  
 

Sobre a IT Partners 

 

Onde estamos 
Av. Moema, 300 – cj. 91 – 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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Destaques nos trabalhos da IT 
Partners. 

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

 

Treinamento 

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 


