
área: engenharia

Na atualidade, um dos grandes desafios das organizações é implementar 
projetos que tenham como premissas: a excelência na qualidade, a redução de 
custos de seus produtos e serviços, o controle efetivo de seus recursos 
humanos, a programação das etapas de projetos, o gerenciamento de riscos e 
o controle de mudanças. Diante desses desafios é de fundamental importância 
desenvolver um corpo técnico composto por talentos humanos capazes de 
utilizar ferramentas gerenciais ousadas e atuais na gestão dos projetos. Nesse 
contexto, as organizações procuram, sobretudo, profissionais capazes de 
assumirem a gerência de projetos.
Este curso destina-se à preparação e à capacitação técnica de profissionais que 
atuam ou queiram adquirir conhecimentos relacionados à Gestão de Projetos.

EAD
CARGA HORÁRIA: 360H

INVESTIMENTO: 12X R$230,00

PÚBLICO-ALVO
Profissionais portadores de diploma de nível superior nas 
mais diversas áreas de conhecimento reconhecido pelo 
MEC.

COORDENAÇÃO
Prof. Ms Alessandro Márcio Martins Dias
Engenheiro de Produção; MBA em Gestão de Pequenas e 
Médias Empresas; Especialista em Gestão de Projetos; 
Mestre em Engenharia de Produção)

Prof. Esp. Gilmar Ferreira da Costa
Engº Agrimensor, especialista em Engenharia de Segurança 
do Trabalho, especialista em Meio Ambiente e Supervisor 
de Radioproteção

DISCIPLINAS
• Introdução à Gestão de Projetos
• Desenvolvimento individual 
• Metodologia científica
• Desenvolvimento do perfil gerencial: 
   - Liderança e trabalho em equipe; 
   - Negociação e administração de conflitos; 
   - Habilidades do gerente de projetos. 
• Gestão aplicada a desenvolvimento de projetos
   - Gestão de escopo;
   - Gestão de tempo;
   - Gestão de custo;
   - Gestão de risco;
   - Gestão de aquisições;

   - Gestão de pessoas;
   - Gestão de comunicação;
   - Gestão da qualidade;
   - Gestão de integração.
• Análise de viabilidade de projetos
• Desenvolvimento e controle de projetos: 
   - Estatística aplicada a projetos; 
   - Softwares para gestão de projetos; 
   - Gestão de portfólio de projetos;
   - Escritório de gestão de projetos; 
   - Ferramentas de controle de projetos. 

gestão de projetos


