
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aplicação Prática do COBIT 2019 

Uma Vantagem Competitiva para Organizações 
Inovadoras 

Instrutor: João Souza Neto 

Doutor em Engenharia Elétrica pela UNB. Mestre em Engenharia Eletrônica 
pelo Philips International Institute da Holanda. É Professor do Mestrado em 
Governança, Tecnologia e Inovação da Universidade Católica de Brasília. É 
certificado CGEIT, CRISC Trainer, CDPSE, COBIT 2019 Trainer, COBIT 
2019 Design & Implementation, COBIT 5 Trainer, COBIT Certified Assessor, 
PMP, RMP, RCDD, É IEEE Senior Member. É Presidente e membro fundador 
do Capítulo Brasília da ISACA. https://br.linkedin.com/in/souzaneto 

 

Apresentação: 

O COBIT 2019 traz como principal novidade a possibilidade de adaptação do framework para atender às 

necessidades específicas de cada organização. Se por um lado isso é uma característica desejável e 

atrativa, por outro levanta questionamentos sobre qual a maneira adequada de se fazer essa adaptação.  

Por ser uma evolução do COBIT 5, as organizações, que já o adotam, tomarão conhecimento de uma 

jornada de migração rápida e descomplicada, que lhes permitirá estabelecer um roadmap das ações a 

serem empreendidas nos próximos meses. Para aquelas que ainda vivem a realidade do COBIT 4.1, o 

percurso proposto encurtará caminhos, permitindo uma migração direta para o COBIT 2019. 

O curso Aplicação Prática do COBIT 2019: Uma Vantagem Competitiva para Organizações 

Inovadoras tem esse objetivo apresentar as características e funcionalidades do COBIT 2019 e mostrar 

como as organizações podem explorá-las em seu favor. Esse curso vem atender uma necessidade 

emergente dos profissionais de Governança de TI, que é a migração dos seus modelos para o novo 

framework da ISACA, o COBIT 2019. 

Portanto, trata-se de uma proposta tempestiva num ambiente concorrencial de grande dinamismo, onde 

vantagens competitivas se concretizam para os que inovam e tomam a frente nas novidades 

metodológicas. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 
 

1. Introdução ao COBIT 2019 

a. O que o COBIT 2019 traz de Novidade. 

b. Os Benefícios do Novo Framework.  

2. Objetivos de Governança e de Gestão 

a. O que muda no Modelo de Processos com o COBIT 2019. 

b. A Nova Cascata de Objetivos e o Foco no Alinhamento Estratégico. 

3. Adaptando o COBIT 2019 

a. Fatores de Desenho do Modelo Personalizado. 

b. Áreas de Foco Específicas da Organização. 

4. Colocando em Prática 

a. Exercícios de Fixação. 

b. Exemplos Práticos de Personalização. 

 

Público Alvo: gestores e técnicos de Governança e Gestão de TI de organizações públicas, privadas e 
do terceiro setor, nos níveis estratégico e tático, das áreas de planejamento, projetos, processos, 
auditoria interna e gestão de riscos. 

 
Benefícios para os Participantes: O participante desse curso desenvolverá conhecimentos e 
habilidades que o capacitarão a explorar a flexibilidade do COBIT 2019 em benefício das necessidades 
da sua organização, agregando valor às suas áreas de negócio e de apoio, e criando vantagem 
competitiva num mercado onde a TI onipresente é fator determinante de sucesso. 
 
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 Aplicação Prática do COBIT 2019 - Uma Vantagem Competitiva 

http://www.ibgp.com/ly/gtiapc2019

