
 

 

 

  

Método Expresso de Avaliação de  

Governança e Gestão de TI - MEA-GTI 

Apresentação: 

O Método Expresso de Avaliação de Governança e Gestão de TI (MEA-GTI) contempla o modelo de 
avaliação de processos do COBIT 2019, o CPM (COBIT Performance Management), baseado no CMMI, 
e o modelo de avaliação de processos PAM (Process Assessment Model) do COBIT 5, o qual, por sua 
vez, tem como referência a norma internacional ISO/IEC-15504. 

O MEA-GTI é executado pelos colaboradores da organização contratante e é orientado e acompanhado 
por avaliador independente e certificado (ISACA Certified COBIT Assessor), o que confere à avaliação o 
status de avaliação qualificada. O MEA-GTI também pode ser aplicado em situações em que se deseja 
apenas uma autoavaliação. 

O Método denomina-se Expresso por dar foco nos procedimentos essenciais de uma avaliação 
qualificada, agilizando as atividades. 

O MEA-GTI aplica-se tanto à versão 2019, quanto às versões 5 e 4.1 do COBIT e tem foco nos domínios 
e nos processos de governança e gestão prioritários da organização. 

Como fatores de sucesso na aplicação do MEA-GTI, tem-se a disponibilidade dos gestores dos 
processos de governança e de gestão de TI da organização e o acesso à documentação destes domínios 
existente na organização, com o objetivo primordial de agilizar a avaliação. 

O curso MEA-GTI consiste na capacitação da equipe nas avaliações CPM e PAM, no planejamento da 
avaliação e nas atividades necessárias à sua execução em campo. 

São inúmeros os benefícios relativos à implantação do MEA-GTI, destacando-se a possibilidade da 
organização avaliar regularmente a capacidade dos seus processos de governança e gestão, habilitando 
ações de melhoria e de auditoria interna.  

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 

 



 

 

 

 

 

  
Programa:  

1. Nivelamento Conceitual de COBIT 2019 e do COBIT 5 
a. Princípios e Habilitadores do COBIT 5 

b. Fatores de Desenho e Áreas de Foco do COBIT 2019 

2. Descrição dos métodos de avaliação PAM e CPM 
a. Características do método PAM 

b. Características do método CPM 

3. Processo Padrão de Avaliação - Planejamento 
a. Definição dos Papéis e Responsabilidades 

b. Definição do Escopo da Avaliação 

c. Planejamento da Avaliação e Briefing das Equipes 

4. Processo Padrão de Avaliação – Em campo 
a. Coleta de Dados 

b. Validação e Classificação dos Dados 

c. Emissão dos Relatórios de Avaliação 

5. Exercícios 
a. Avaliação de processos com o PAM 

b. Avaliação de processos com o CPM 

 

Público Alvo: O MEA-GTI pode ser executado pela equipe de gestores de Tecnologia da Informação, 

de Governança de TI, de Auditoria Interna ou de Controles Internos. 

 

Benefícios: O conhecimento da situação dos processos de gestão e governança de TI de uma 

organização permite o desenvolvimento de ações proativas de melhoria que resultam em maior 

efetividade na criação de valor da TI para o negócio.  

 

Carga Horária: 16 horas 
 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 
Para mais informações, acesse: 

 
Curso Método Expresso de Avaliação de Governança e Gestão de TI 

 

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

