
Programa de Capacitação em Governança e Gestão de TI 
 

A iniciativa é um desdobramento da Ação Nacional de Tecnologia da Informação, realizada nos dias 25 e 26 de 

novembro de 2015, que tinha entre seus escopos dotar as Unidades do Ministério Público brasileiro de 

profissionais com conhecimentos técnicos necessários à implementação da Governança de TI, para elevar o 

grau de maturidade da governança e da gestão do uso da Tecnologia da Informação no Ministério Público 

Brasileiro. Ficou previsto no Acordo de Resultados firmado, ao final da ANE-TI, entre os MPs e o CNMP a 

implementação de um Plano Nacional de Capacitação em Governança e Gestão de TI, de forma a desenvolver 

as competências mínimas necessárias para que os MPs possam implementar os projetos e ações previstas no 

PNG-TI. 

Prevista para acontecer em 4 (quatro) fases, tendo como base a metodologia COBIT 51 , a capacitação foi 

realizada nas datas e locais conforme abaixo. Para cada uma dessas quatro fases foram disponibilizadas duas 

turmas com até 30 participantes cada, como forma de atender a todas as unidades e os ramos do Ministério 

Público brasileiro. 

A quinta turma foi dedicada à capacitação em “Fundamentos da ITIL 2011 – Information Tecnology 

Infraestructure Libary”, e buscou instrumentalizar servidores da área de tecnologia da informação (TI) do 

CNMP, dos ramos do Ministério Público da União (MPU) e das unidades dos Ministérios Públicos dos Estados 

convidados, com os conceitos básicos da ITIL v3, de maneira que, ao final do curso, entendam quais os 

processos e funções que compõem a ITIL e estejam aptos a mapear e modelar esses processos para as 

unidades de TI, bem como seus respectivos indicadores. Diferente das anteriores, essa capacitação contou 

com apenas uma turma. 

 

Fase Turma/Período Local Inscritos Facilitadores 

I 
1 -17 a 21/10/2016 
2 – 07 a 11/11/2016 

Brasília/DF 57 

Roberto Arteiro2 
e 

Evisson Fernandes de Lucena3  
(MP/PE) 

II 
1 – 13 a 17/03/2017 
2 – 03 a 07/04/2017 

Brasília/DF 52 

III 
1 – 20 a 24/11/2017 
2 – 11 a 15/12/2017 

Brasília/DF 44 

IV 
1 – 23 a 27/07/2018 
2 – 19 a 23/11/2018 

Brasília/DF 42 

VI 1 – 11 a 14/06/2019 Brasília/DF 30 
Luciana Maria de Araújo Freitas 

(MPDFT)4 

 

 
1 COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technologies) é um modelo de negócios e de gestão global 
para governança e gestão de TI corporativa.  
Mais detalhes em: https://www.isaca.org/bookstore/cobit-5/wcb5b  e https://www.itsmnapratica.com.br/conceitos-
cobit-2019/ 
2 Roberto Delgado Arteiro é Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, atua há 25 
anos no mercado de Tecnologia da Informação e Computação, atualmente é Servidor Público do Ministério Púbico do 
Estado de Pernambuco, Palestrante e Professor. Participou junto ao CNJ e CNMP da construção de instrumentos 
regulatórios atualmente norteadores da Governança de TI no Sistema de Justiça brasileiro Liderou projetos de 
Governança, Riscos e Compliance no setor público e privado, entre eles no TJ/PE, PQS/PETROBRÁS, CHESF, Queiroz e 
Galvão e MP/PE. É também professor titular das disciplinas de Governança de TI, Gestão de Segurança, Riscos e 
Continuidade de Negócio em vários programas de pós-graduação. 
3 Evisson Fernandes de Lucena é Mestre em Ciência da Computação na área de Engenharia de Software no Centro de 
Informática da UFPE (2009), com especialização na área de Engenharia de Software em análise de testes pelo Centro de 
Informática/Motorola – UFPE. Atualmente é analista de sistemas, Coordenador de Tecnologia da Informação do 
Ministério Público do Estado de Pernambuco e Coordenador do Comitê de Políticas de Gestão de TI do FNG. Foi 
Gerente do Departamento de Produção no MP/PE durante 5 anos. 
4 Luciana Maria de Araújo Freitas é pós-graduada em Segurança em Redes de Computadores pela Universidade 
Católica de Brasília e certificada em ITIL Foundation v3, analista de Informática no MPU e atualmente exerce a função 
de Assessora de Governança de TI no MPDFT 

https://www.isaca.org/bookstore/cobit-5/wcb5b
https://www.itsmnapratica.com.br/conceitos-cobit-2019/
https://www.itsmnapratica.com.br/conceitos-cobit-2019/

