
CAPACITAÇÃO
Arquitetura Corporativa: Da 

Estratégia à Execução

22 de Outubro de 2020

Carolina Freitas
carolina.freitas@ati.pe.gov.br



Objetivo Geral

Capacitar os participantes para que ao 
final do curso sejam capazes de utilizar a 

Arquitetura Corporativa dentro da esfera 
governamental para prover melhores 

soluções de negócio com uso da 
tecnologia.



Entrega

Os participantes deverão desenvolver
ao longo do curso um Produto de
Arquitetura considerando o Case a
ser explorado durante as aulas e em
atividades extra sala de aula.



Conteúdo Programático

Módulo I - Introdução (NÍVEL CONCEITUAL)

Módulo II – Arquitetura Motivacional - Archi* (NÍVEL  PRÁTICO)

Módulo III – Arquitetura Baseline - Archi* (NÍVEL PRÁTICO)

Módulo IV – Arquitetura de Diagnóstico - Archi* (NÍVEL PRÁTICO)

Módulo V – Arquitetura Alvo - Archi* (NÍVEL PRÁTICO)

Módulo VI – Arquiteturas de Transição - Archi* (NÍVEL PRÁTICO)

PROJETO: EVOLUÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS ESTADUAIS 
ATRAVÉS DAS ARQUITETURAS DE TRANSIÇÃO (NÍVEL PRÁTICO)

* https://www.archimatetool.com/download/



Carga Horária e Participantes

Carga Horária: 29 horas/aula

Quantidade de participantes por turma: 
No máximo 12 participantes por turma



Monitoria

● Monitoria composta por 3 profissionais
● 1 hora de monitoria a cada término de

aula



Período e Distribuição da Execução

Período: 03.Nov.2020 a 10.Dez.2020.

Semanas: 6 semanas.

Aulas: 2 aulas por semana de 2 horas cada.

Monitoria: 1 hora após cada aula.



Metodologia de Ensino

Com o objetivo de maximizar e solidificar 
o aprendizado do conteúdo a ser trabalhado 
neste curso, a metodologia escolhida foca no 

desenvolvimento gradativo de uma 
arquitetura baseada na realidade dos 

participantes, enquanto servidores de órgãos 
públicos.



Metodologia de Ensino

As arquiteturas trabalhadas serão
construídas a partir de 1 caso real e de forma
evolutiva, sedimentando os conceitos e
promovendo um aprendizado mais efetivo.



Metodologia de Ensino

Como forma de maximizar o
aprendizado, o escopo a ser trabalhado

no CURSO será de no máximo 3
projetos de estados distintos,
considerando o case selecionado. 3



Metodologia de Ensino

Para o PROJETO de evolução das
Plataformas Digitais estaduais teremos

no máximo 10 projetos de estados
distintos.
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Recursos Didáticos

● Cada participante deverá dispor da 
ferramenta Archi instalada em seu 
computador para realização das atividades 
práticas 
(https://www.archimatetool.com/download);

● Ferramenta de videoconferência Microsoft
Teams - para as aulas e monitoria;

● Ferramenta a escolha dos participantes - para
as atividades extra sala de aula.

https://www.archimatetool.com/download


Seleção: Pré-requisitos

● Conhecimento básico em gestão;
● Noções em Arquitetura Corporativa;
● Possuir capacidade para disseminar o

conhecimento e a prática apreendida;
● Possuir capacidade de elaborar e implementar

projetos transversais na organização.
● IMPRESCINDÍVEL a disponibilidade e

comprometimento para atividades extra sala
de aula



Seleção: Documentação

● Curriculo do candidato;

● Autorização assinada do gestor superior;

● Documento assinado pelo candidato de

comprometimento com as atividades e

entregas do curso.



Seleção: Avaliação

● ABEP-TIC e CONSAD: Envio aos 27 estados

solicitação de indicações de participantes

(contendo os pré requisitos e perfil desejado);

● Estados: Indicações dos gestores;

● GTD.GOV: Planejamento das turmas;

● Composição: 50% ABEP e 50% CONSAD.



Quem Somos!

Instrutoria
Ana Carolina Freitas
Whatsapp: 81.988331399
Email: 
carolina.freitas@ati.pe.gov.br
www.linkedin.com/in/anacarolina-
freitas

Monitoria
Vanessa Tavares Nunes
(21) 99447-7448
vanunes@gmail.com
http://linkedin.com/in/vanunes

Monitoria
Alexandre Vieira Coutinho
(61) 993437011

alexandre.coutinho@serpro.gov.br
linkedin.com/in/alexandre-vieira-
coutinho

Monitoria 
Marcus Vinicius da Costa 
(61) 9 9161 9819
marcus-vinicius.costa@serpro.gov.br 
https://www.linkedin.com/in/marcusv
iniciuscosta

http://www.linkedin.com/in/anacarolina-freitas
http://linkedin.com/in/vanunes


"Transformar a experiência das pessoas, com os serviços 
públicos, gerando valor de forma simples, próxima e 

confiável."

MUITO OBRIGADA!


