
A Universidade Setorial da ABEP-TIC, denominada UNIABEP - é um grande 
aparato para capacitar o público ABEP de forma contínua, com base na gestão do 
conhecimento. A Universidade é um ambiente concebido para desenvolver 
competências nas empresas associadas à ABEP, através do compartilhamento 
de experiências, recursos, oferta de cursos, treinamento e formação. 

O projeto utiliza modernas técnicas de educação à distância e/ou presencial. 
Por ser voltado à educação corporativa, visa contribuir com o crescimento 
profissional dos gestores das afiliadas ABEP-TIC,  aumentando assim a vantagem 
competitiva para o setor.



PARCERIAS E CURSOS

O Instituto Brasileiro de Governança Pública - IBGP é um Centro 
de Treinamento focado na capacitação de Gestores, Auditores 
e Técnicos do setor público brasileiro, com a missão de 
"Contribuir com o aprimoramento da Governança no Setor 
Público Brasileiro por meio do desenvolvimento e qualificação 
de gestores, auditores e técnicos".

O diferencial do IBGP está na qualidade e atualidade dos 
programas dos cursos, bem como, na ampla experiência de 
seus instrutores - notáveis profissionais de diversas 
organizações, com mestrado ou doutorado, além de 
certificações nacionais e internacionais.

http://www.ibgp.org.br/

Pensando em oferecer as melhores opções em desenvolvimento, a ABEP firmou 
acordo com importantes entidades, empresas e a academia. São cursos voltados 
para as áreas de tecnologia, gestão de pessoas e governança, entre outros.

O CLP - Liderança Pública é uma organização suprapartidária 
que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes 
públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do 
Brasil. Há 12 anos, trabalha por um Estado Democrático de 
Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus 
recursos e com respeito à coisa pública.

https://www.clp.org.br/quem-somos/
O Master em Liderança e Gestão Pública – MLG foi concebido a partir de um sonho da 
equipe CLP em construir uma formação capaz de reunir grandes profissionais de diferentes 
áreas e setores da economia que impactam positivamente o setor público

A pós-graduação lato sensu conta com 400 horas de atividades presenciais (sendo 360 delas 
obrigatórias), que mescla o conhecimento acadêmico à experiência prática de seus 
professores e alunos.

Em parceria com o Instituto Singularidades, o principal objetivo do MLG é desenvolver líderes 
e fomentar uma rede para transformar o Brasil.

https://www.clp.org.br/rede-de-lideres/curso-master-em-lideranca-e-gestao-publica/

O IBGP tem mais de 50 Cursos à sua disposição. Escolha um dos Temas de sua preferência 
no link abaixo.

https://ibgp.net.br/cursos/

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
3% em cursos e consultoria

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
30% inscrição de cursos do portifólio na modalidade in company

15% nas inscrições de turmas abertas



Fundamentos da MOSE Competence

https://www.mosecompetence.org/cursos

A certificação MOSE® Competence ajuda as empresas públicas 
e privadas a alcançarem níveis de excelência em desempenho, 
governança e qualidade, na produção de bens e serviços.

Focada em desempenho, foram criadas práticas e indicadores 
próprios da área de conhecimento ou especialidade.

A MOSE® Competence é mais do que uma certificação 
generalista, ela se adapta às necessidades das organizações 
gerando selos específicos de qualidade.

https://www.mosecompetence.org/

A plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo oferece mais de 200 cursos 100% 
online e gratuitos em diversas áreas, desde formação pessoal e desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais, até capacitação para microempreendedores. Todo o ambiente 
é pensado para possibilitar ao aluno a aquisição de competências e geração de 
trabalhabilidade, o que leva à criação de empreendimentos e geração de emprego e renda.

Há, ainda, as trilhas educacionais, que oferecem capacitação direcionada em determinada 
área criando um grupo de cursos que podem ser acessados pelo aluno. O usuário poderá 
assistir a quantos cursos desejar, quando e onde quiser - a plataforma é acessível por 
computadores ou smartphones.

https://www.institutoexito.com.br/pag/plataforma-de-cursos-22.html

O Instituto Êxito de Empreendedorismo foi fundado por 34 
empreendedores visionários, em 18 de fevereiro de 2019. Nos 
dedicamos a incentivar e a apoiar o empreendedorismo, a livre 
iniciativa e a ética nos negócios.

Acreditamos que os grandes empreendedores têm uma 
importante contribuição a dar: partilhar sua experiência para que 
cada pessoa descubra o empreendedor que existe dentro de si.

https://www.institutoexito.com.br/home

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
30% inscrição de cursos do portifólio na modalidade in company

15% nas inscrições de turmas abertas

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
Gratuidade nos Cursos e mentorias



Implantando Arquitetura Corporativa utilizando o padrão Togaf® 9.2 como referência

https://www.se7ti.com.br/curso-togaf

Modelando Arquitetura Corporativa com o Archimate® 3.1

https://www.se7ti.com.br/curso-archimate

A missão da SE7Ti é pensar e desenvolver, por meio da prática 
de Arquitetura Corporativa, transformações empresariais 
personalizadas com Tecnologia da Informação (TI) para 
processos de negócio, ampliando o conhecimento de pessoas 
e organizações.

A visão da SE7Ti é ser referência no desenvolvimento e uso de 
Arquitetura Corporativa no Brasil.

https://www.se7ti.com.br/

NIC.br e CGI.br organizam diversos eventos que contribuem para o desenvolvimento da 
Internet no Brasil. Com certeza um deles tem o assunto que você procura. Conheça nossos 
eventos e cursos, com modalidades presenciais e on-line. Fique por dentro do que há de mais 
atual no universo da Internet e colabore com as discussões!

https://cursoseventos.nic.br/

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br 
foi criado para implementar as decisões e os projetos do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que é o 
responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços 
da Internet no País.

https://nic.br/

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
Gratuidade em algumas vagas em cursos oferecidos

Benefícios para Associadas ABEP-TIC
30% inscrição de cursos do portifólio na modalidade in company

15% nas inscrições de turmas abertas

15% no valor da hora de mentoria do Programa de Aceleração 
da Governança Pública - SE7TI Mentoring

Contato
Para mais informações entrar em contato com a ABEP.

abep@abep-tic.org.br


