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            Curso Introdução ao Gerenciamento de 

Projetos 

                                              

 

 

Objetivos  

O curso é voltado para profissionais e gerentes das diversas áreas que buscam melhorar a sua 

empregabilidade através do desenvolvimento das habilidades de excelência no gerenciamento 

de projetos. Também é um curso apropriado para pessoas que buscam aprimorar seus estudos 

para a certificação como Project Management Professionals - PMP®.  

 

Público alvo  

Destinados Profissionais ou estudantes das áreas de: Sistema de Informação, Administração 

com ênfase em Finanças, Marketing, Hospitalar e Hotelaria, Engª de Produção, Engª de 

Telecomunicações, Engª  Civil, Engª Mecânica, Engª Metalúrgica, Engª Elétrica, além de  

muitas outras áreas! 

 

 

Metodologia de ensino  

 

 

Apresentações presenciais de conteúdo e exercício prático para o desenvolvimento da Gestão 

por Projetos. 

 

Níveis de Avaliação 

Reação: nível de satisfação dos participantes em relação à ação educacional aplicada logo 

após o seu término.  
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Formas de Avaliação da Aprendizagem 

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a aprendizagem do 

participante da ação através de feedbacks. 

 

 Gestão e Liderança: Capacidade de planejamento, gerenciamento e resolução de 

conflitos para o sucesso do projeto de forma organizada; 

 Habilidade cognitiva: Resolução de questões e solução de problemas com uma visão 

holística do projeto;  

 Saber utilizar ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto adequadas. 

Ao participar desta capacitação o aluno estará apto a: 

 

 Compreender as principais ferramentas para gerenciar projetos; 

 Utilizar a metodologia e ferramentas necessárias à administração das variáveis de 

projeto que envolvam qualidade x tempo x recursos; 

 Compreender o papel e o processo de gerenciamento de projetos dentro das 

organizações. 

 

 

Benefícios 

Proporciona aos participantes uma visão do gerenciamento de projetos na visão do Project 

Management Institute (PMI) espelhada no Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

Estimula o desenvolvimento das boas práticas de gerenciamento valorizando as atitudes 

responsáveis e apresentando maiores resultados para as empresas locais. 

Favorece e valoriza os profissionais dentro da organização a responder as demandas de 

mercado, diminuindo a dependência de profissionais externos. 

 

Competências a desenvolver:  

 Comunicação: Escuta ativa, entendimento e capacidade de responder aos 

stakeholders, mantendo as linhas de comunicação e garantindo a qualidade da 

informação; 
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Pré requisitos 

 

Não há pré-requisitos específicos, mas remomenda-se conhecimentos fundamentais de gestão 

por processos e organização. 

Material Didático 

 

 Apostila contendo os slides; 

 Estudos de caso. 

 

Conteúdo Programático 

 

1. O PMI e qual o seu Papel; 

2. O Que é o PMBoK; 

3. O que é um Projeto; 

4. Como os Projetos Surgem e Quais as suas Características; 

5. Diferença entre Projeto e Trabalho Operacional; 

6. O que é Gerenciamento de Projetos; 

7. O Papel das Pessoas e Organizações envolvidas em um Projeto; 

8. Os Fatores que influenciam na motivação das equipes; 

9. Comportamento nos Grupos; 

10. Formas de Poder e Estilos de Gerenciamento; 

11. Influências Organizacionais; 

12. Estruturas Organizacionais; 

13. O que são Processos do Gerenciamento de Projetos; 

14. Ciclo PDCA; 

15. Grupos de Processos por Áreas de Conhecimento; 

16. Fases de Projeto e Produto; 

17. Ciclo de Vida; 

18. Conceitos Utilizados no Gerenciamento de Projetos.  
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Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a 

cópia deste conteúdo, no todo ou 

em parte, sem autorização prévia. 
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