
 

 

 

Apresentação: 
 
Planejamento é um tema ainda pouco valorizado na cultura brasileira, principalmente no setor 

público. Não obstante, gradativamente, as organizações têm percebido que a eficácia e a eficiência 

de suas ações são diretamente proporcionais à qualidade de seu planejamento. 

 

A Tecnologia da Informação ocupa atualmente papel central na condução de todos os processos 

de trabalho. Torna-se essencial, portanto, uma análise precisa do ambiente interno e externo que 

leve a um planejamento adequado das ações de TI, alinhado à estratégia organizacional e capaz 

de estabelecer prioridades claras e objetivas, maximizando os benefícios para a instituição e a 

sociedade. 

 

O objetivo desse curso é conscientizar gestores e técnicos do setor público sobre a importância do 

planejamento nas ações de tecnologia da informação e capacitá-los a elaborarem o PDTI de seus 

órgãos, segundo as melhores técnicas de mercado e as normas que regem o tema na 

Administração Pública brasileira. 

 

Análise de Ambiente e Elaboração de PDTI 
Com ênfase na prática 

Instrutora: Diana Leite Nunes dos Santos 

Mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela 

Universidade Católica de Brasília. Possui as certificações COBIT 5 Foundation e 

PMP – Project Management Professional. Atualmente é Assessora-Chefe da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público 

Federal e co-autora dos livros “Anuário da Governança de TI na Administração 

Pública Federal” e “Inovação: Estratégia, Gestão e Cultura”. É Diretora de 

Comunicação e Marketing do Capítulo Brasília da ISACA. 



 

 

Programa: 

1. Utilizando os instrumentos de planejamento do setor público brasileiro 

1.1 Planejamento orçamentário: PPA, LDO e LOA 
1.2 Planejamento estratégico de TI no setor público: EGTI e PETI 
1.3 Habilitadores da Governança de TI 
1.4 O Guia de Elaboração de PDTI do SISP 

2. Análise do ambiente interno e externo 

2.1 Identificação dos stakeholders e suas necessidades 
2.2 Exercício prático: Matriz SWOT 

3. Elaboração do PDTI 

3.1 Fases de Preparação, Diagnóstico e Planejamento 
3.2 Exercício prático: Plano de Trabalho para elaboração do PDTI 
3.3 Exercício prático: Inventário de necessidades e priorização 
3.4 Exercício prático: Plano de Metas e Ações 
3.5 Exercício prático: Identificar Fatores Críticos de Sucesso 

4. Governança do PDTI 

4.1 Exercício prático: Análise crítica de PDTIs reais 
4.2 Comitê de Tecnologia da Informação: Orientações para montagem e Fatores Críticos de 

Sucesso 
4.3 Execução do PDTI: publicação, revisões e desafios 
 

Público Alvo: servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargos em comissão responsáveis pelo 
planejamento, gestão e governança das iniciativas que envolvam soluções de tecnologia da 
informação nas organizações públicas. Recomenda-se, também, a participação de gestores e técnicos 
da área de Tecnologia da Informação, bem como representantes da alta administração e seus 
assessores. 
 

Benefícios para os Participantes: o conteúdo desse treinamento capacita os participantes a 

elaborarem o PDTI de organizações públicas, bem como a gerir sua execução. 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 Análise de Ambiente e Elaboração de PDTI 

 

http://www.ibgp.net.br/cursos/26-governanca-de-tecnologia-da-informacao/60-analise-de-ambiente-e-elaboracao-de-pdti-com-enfase-na-pratica.html

