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ArchiMate® 3 - Bootcamp 
Descrição do Treinamento  
Este treinamento de 30 dias é desenhado para aqueles que desejam conhecer e aplicar a linguagem 

ArchiMate® para a modelagem de arquiteturas corporativas, com extensivo uso de exercícios em sala de aula. 

Você aprenderá a estrutura, os principais conceitos e técnicas do ArchiMate®, e como modelar e visualizar as 

arquiteturas. Todo o treinamento é feito em português. 

Após a conclusão deste treinamento você receberá, se desejar, material e suporte adicional para prestar os 

exames de certificação ArchiMate® 3 em qualquer um dos Centros de Testes Pearson Vue existentes no Brasil. 

Após completar com sucesso seus exames, você receberá os Certificados ArchiMate® 3 emitidos pelo The Open 

Group® e será registrado no diretório de profissionais certificados ArchiMate®. Nossos instrutores são 

Certificados ArchiMate® Practitioner e o treinamento está de acordo com o currículo padrão do ArchiMate 3 

Certification for People Program, do The Open Group®. 

Objetivos de Aprendizado 
• Entender o contexto, os principais conceitos e técnicas do núcleo da linguagem ArchiMate para a 

modelagem e descrição de arquiteturas 

• Ser capaz de usar a linguagem ArchiMate e suas técnicas para visualizar arquiteturas 

• Entender as camadas e aspectos adicionais do ArchiMate, seus pontos de vista e sua relação com os 
conceitos centrais da linguagem. 

• Ser capaz de interpretar corretamente a especificação ArchiMate antes de prestar o exame ArchiMate 

3 Part 1-Foundation e Part 2-Practitioner (com algum autoestudo adicional) 

Nível: 
• Avançado 

Público-Alvo: 
• Este treinamento profissional é desenhado para Arquitetos Corporativos, de Soluções, de 

Infraestrutura, Consultores, Analistas de Negócio, de Processos e de Dados, Gerentes de Projeto e 

outros profissionais interessados no uso da linguagem ArchiMate para a descrição de arquiteturas. 

Pré-requisitos e preparação para o exame:  
• Nenhum conhecimento prévio é necessário para se beneficiar deste curso 

• Você precisará de aproximadamente 20 horas de estudo autodirigido para se preparar para prestar o 
exame, consistindo basicamente na leitura da Especificação ArchiMate 3.1 e exames simulados 

Literatura: 
• eBook A Empresa Adaptativa-Prosperando em uma Era de Mudanças (versão eletrônica em português) 

• eBook ArchiMate: Da Teoria à Prática (versão eletrônica em português) 

• Especificação ArchiMate 3.1 (versão eletrônica em português) 

• Guia de Bolso ArchiMate 3.1 (versão eletrônica em português) 

• Cartões de Referência ArchiMate 3.1 (versão eletrônica em português) 

• Material de aula (versão eletrônica em português) 

• Material complementar e suporte para o exame de Certificação (opcional) 

Duração: 
• 30 horas 

Continuação do Aprendizado: 
• Certificação ArchiMate 3 Part 1-Foundation e Part 2 Practitioner (em português) 

• Treinamento BiZZdesign Enterprise Studio ArchiMate 

https://certification.opengroup.org/take-exam
http://www.opengroup.org/certifications/archimate
http://archimate-cert.opengroup.org/certified-individuals
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Notas legais 
Este treinamento é ministrado por Centus Consultoria, com base no currículo padrão do ArchiMate 3 Certification for 
People Program, do The Open Group. 
Este curso não inclui o voucher para o exame de certificação ArchiMate Part 1, que poderá ser adquirido diretamente no 
site do The Open Group. 
A Centus Consultoria possui Licença Comercial do ArchiMate, emitida pelo The Open Group. 
ArchiMate e The Open Group são marcas registradas do The Open Group. 
Centus é marca registrada da Centus Consultoria 

 

http://certification.opengroup.org/take-exam

