
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arquitetura da Informação Organizacional 
Modelos e Perspectivas 

Instrutor: Odilon Neves Júnior 

Doutor em Ciência da Informação, Mestre em Gestão do Conhecimento e da 
Tecnologia da Informação, MBA em Gestão da Tecnologia da Informação, Bacharel 
em Ciências Econômicas, além de diversas especializações nas áreas de TI e de 
Gestão Estratégica, com mais de 30 anos de experiência em gestão de 
organizações públicas e privadas e mais de 15 anos de experiência em docência em 
cursos de pós-graduação. É Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e já ocupou 
vários cargos de direção no governo. 

Apresentação: 

A Arquitetura Organizacional (AO) é uma técnica desenvolvida para descrever a forma como uma 
organização se estrutura e define os processos e recursos para o alcance de seus objetivos. 

O curso visa apresentar conceitos e capacitar os alunos ao uso efetivo de modelos práticos, como o 
arcabouço (Framework) Zachman, que funciona como um metamodelo organizacional e permite 
conectar as estratégias aos processos, sistemas, recursos, componentes e atividades da organização.  

Também, serão capacitados para orientar os esforços de planejamento, desenvolvimento e operação 
de uma Arquitetura Organizacional, onde é preciso lançar mão de uma metodologia criada para esse 
fim específico, como o TOGAF (The Open Group Architecture Framework).  

Entenderão ainda que uma AO é, essencialmente, Arquitetura da Informação Organizacional (AIO) 
implicando a possibilidade de aplicação dos preceitos da Arquitetura da Informação ao contexto 
organizacional e, especificamente para o ambiente de governo, de forma a desenvolver uma 
Arquitetura da Informação de Governo (AIGov), arcabouço proposto pelo próprio instrutor. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 
 

Módulo 1: Conceitos Fundamentais: 

Princípios e lições da Arquitetura. História e Princípios da Arquitetura Organizacional. Arquitetura 
da Informação. Arquitetura da Informação Organizacional. Porque investir nisso? Casos de 
sucesso.  

Módulo 2: Zachman Framework  

Origem e evolução. Estrutura e princípios. Aspectos e pontos de vista. Conteúdo das “células” e 
relacionamentos. Planejamento e acompanhamento. Implementação. Quem usa e como usa? 
Como inserir na organização? Resultados esperados. Dificuldades comuns e como resolvê-las. 

Módulo 3: TOGAF 

Origem e evolução. Estrutura e princípios. Aspectos e pontos de vista. Conteúdo das “células” e 
relacionamentos. Planejamento e acompanhamento. Implementação. Quem usa e como usa? 
Como preparar o ambiente?  Resultados esperados. Dificuldades comuns e como resolvê-las 

Módulo 4: AIGov 

Propósito. Estrutura e princípios. Aspectos e pontos de vista. Conteúdo das “células” e 
relacionamentos. Planejamento e acompanhamento. Implementação. Como preparar o 
ambiente?  Resultados esperados. Dificuldades comuns e como resolvê-las. 

 

Público Alvo: gestores e técnicos de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, nos níveis 
estratégico e tático, Gestores e técnicos das áreas de planejamento, execução, monitoramento e 
avaliação de políticas, projetos e processos, Gestores e equipes das áreas de Auditoria Interna, Gestão 
de Riscos e Compliance, Gestores e equipes de Escritórios de Processos e de Projetos. 

 
Benefícios para os Participantes: o resultado esperado é de alavancar as oportunidades profissionais 
e os resultados das organizações, tendo em vista que o conteúdo do curso é voltado para a melhoria 
do planejamento e gestão estratégica nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor, 
possibilitando a melhor utilização dos recursos e competências para o alcance dos propósitos 
organizacionais. Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro 
de Governança Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 16 horas 

 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 

Para mais informações, acesse:  

 

Curso de Arquitetura de Informação Organizacional  

 

http://www.ibgp.com/ly/etcarqinfo
http://www.ibgp.com/ly/etcarqinfo

