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Atualização do Programa CIP (Certified Information Professional)
Resposta a todas às suas perguntas
BOAS NOTÍCIAS !!
O exame CIP (Certified Information Professional) foi atualizado. Nos últimos seis meses, um
grupo de especialistas muito experientes revisou o exame, o programa e o treinamento CIP.
Como toda mudança sempre vem acompanhada por dúvidas, então pensei em responder
algumas que tenho certeza que você está perguntando.

Por que o CIP foi atualizado ?
Toda certificação precisa ser revisada e atualizada de tempos em tempos à medida que as
tecnologias, os processos e as melhores práticas são introduzidas, alteradas ou desativadas e, o
CIP não é exceção. Queremos garantir que o CIP continue a ser relevante e valioso para os
indivíduos que detêm esta certificação e, para os colegas e organizações que se beneficiam de
seu conhecimento e experiência.

Como foi conduzida esta atualização ?
A abordagem geral dessa atualização foi enfatizar a importância dos problemas e dos resultados
nos negócios. Queríamos garantir que cada tópico fosse tratado no contexto geral do negócio,
em vez de nos aprofundarmos em um determinado processo ou tecnologia. Isso significa que,
embora a cobertura dos tópicos do CIP possa ser semelhante em um determinado domínio, as
questões do exame desse domínio se concentrarão nesses problemas e resultados nos negócios.

Quem é o público alvo do CIP atualizado ?
Além de estar mais focado em questões e resultados nos negócios, os tópicos são abordados de
forma mais estratégica. Por essa e outras razões, acreditamos que o público alvo será de

profissionais mais experientes, com mais de 5 anos de experiência em pelo menos um domínio
e, alguma exposição a alguns ou todos os outros domínios.

Que mudanças posso esperar no escopo do exame ?
Quando começamos a planejar esta atualização, fizemos através do prisma do IIM (Intelligent
Information Management). Acreditamos e compartilhamos há algum tempo que as organizações
hoje precisam mais do que o ECM (Enterprise Content Management), o Content Services seria
seu substituto segundo o Gartner. Essas são considerações importantes, mas insuficientes
porque criam a impressão de que esses são problemas de tecnologia. O IIM (Intelligent
Information Management) tem um componente de tecnologia, mas não é o mais importante. A
tecnologia deve suportar as ações que as organizações precisam fazer para enfrentar os desafios
atuais no gerenciamento de informações:
• Modernizar seu conjunto de ferramentas de informação;
• Digitalizar os principais processos organizacionais;
• Automatizar o Compliance e Governança;
• Explorar o Data Analytics e Machine Learning.
Também queríamos manter o planejamento na atualização do exame. Com um pouco de esforço
de nossos especialistas no assunto, o escopo final do exame ficou assim:
• Domínio 1 - Creating and Capturing Information
• Domínio 2 - Extracting Intelligence from Information
• Domínio 3 - Digitalizing Core Business Processes
• Domínio 4 - Automating Governance and Compliance
• Domínio 5 - Implementing an Information Management Solution
O exame continua sendo rigoroso. Estamos finalizando as questões e configuração da pontuação
e, planejamos lançar o exame atualizado em 01/06/2019. Nessa ocasião, o exame antigo será
retirado, assim como fizemos em 2016 quando o exame atual foi lançado.

E se eu já for profissional CIP ?
1.

2.

3.

Se você é um profissional CIP em situação regular, você não precisa refazer o exame
atualizado. Completando seus CEU’s (Continuing Education Units) e pagando sua taxa de
renovação, seu status de CIP permanecerá inalterado. Falarei sobre algumas atualizações
para os processos de renovação e reintegração em outro post em breve.
Estamos novamente afirmando nosso compromisso do programa CIP como a principal
certificação de gerenciamento de informações que todos os profissionais da informação
devem aspirar a alcançar. Se você já a obteve, continue a sentir orgulho dessa conquista.
Esperamos que você continue compartilhando o valor do CIP e o compromisso da AIIM
(Association for Intelligent Information Management) com seus colegas, clientes,
fornecedores e profissionais de informação. Se você tiver alguma dúvida sobre o exame,
atualizações do programa CIP ou qualquer outra coisa relacionada ao CIP, visite o site da
AIIM ou entre em contato diretamente pelo e-mail jwilkins@aiim.org.

