CAPACITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
OBJETIVOS: Qualificar profissionais para gerenciar projetos, desenvolver o
empreendedorismo, proporcionar o conhecimento das principais ferramentas de gestão,
oferecer oportunidade de desenvolvimento de metodologias aplicadas, exercitar a prática
de gestão dentro das organizações e na vida pessoal e discutir as principais no país.
CONTEÚDOS: O curso de Gestão de Projetos trata-se de um curso que envolverá
discussões sobre projetos pessoais, abordagem do conceito de projeto, ferramentas e
metodologia de gestão, técnicas do PMBOK, perfil de um gerenciador de projetos e as
tendências do gerenciamento de projetos no Brasil, proporcionando a capacidade de gerir
projetos. Para isso, serão utilizados materiais didáticos impressos, aulas com paradas para
aplicação prática e apresentação do conteúdo em Power Point.
1º Sábado Módulo 1
• Conceitos básicos de projeto.
• Exposição de um caso para estimular as ideias e administrar fatores de análise
comparativa.
• Principais tipos de projetos nas organizações.
• Empreendedorismo e Competências de um gerenciador.
• Exercício de identificação de perfil dentro de um caso exposto.
• Metodologia e áreas de conhecimentos.
2º Sábado Módulo 2
• Processo de Gestão- PMBOK.
• Principais técnicas de criação de projeto.
• Aplicação de um caso para ser analisado a técnica de criação de projeto.
• Iniciação de Projeto (Termo de Abertura)
• Riscos e Oportunidades
• Análise de um caso para discussão de riscos e oportunidades
• Monitoramento e controle de projetos.
• Tendências no Brasil.

PÚBLICO-ALVO: Alunos do curso de Administração, Engenharias, Gestão Tecnológica e
profissionais que buscam desenvolvimento na área ou trabalham com assunto e buscam
aperfeiçoamento.
INSTRUTOR – Marilia Botelho Coelho - Mestre em Engenharia de Materias- UFRGS, PósGraduada em Gestão de Projetos - FIA, Pós-Graduada em Administração de EmpresasFundação Getúlio Vargas- FGV, formada em Engenharia Produção- Universidade Vale do
Rio dos Sinos- UNISINOS e Técnica em Eletromecânica- CEFET/ Pelotas.
Profissional com experiência em petroquímica, atuando com Engenharia de Investimento e
Gestão de Custos na Braskem.
REALIZAÇÃO:
DATAS: 17 e 24 de novembro
HORÁRIO: 08h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min.
CARGA HORÁRIA: 6h
INVESTIMENTO: R$ 280,00 ou 2x R$ 140,00
CERTIFICADO: Será fornecido certificado a todos os que obtiverem, no mínimo, 75% de
frequência.

