
CURSO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS - VISÃO PMI® 

 

Objetivo: 

Proporcionar aos participantes a capacitação para atuação no Gerenciamento de Projetos em sintonia com 

as melhores práticas mundiais definidas pelo PMI®- Project Management Institute, desenvolvendo o 

conhecimento, a capacidade e a habilidade para atuarem como gerentes de projetos de qualquer natureza 

ou complexidade, liderando equipes multidisciplinares, gerenciando orçamentos, recursos, tempo e riscos 

e implementando-os com sucesso e em conformidade com padrões internacionais de qualidade. 

Mercado de trabalho: 

Pela necessidade de um aumento contínuo de competitividade, organizações de vários segmentos adotam 

a gerência através de projetos para tornarem-se mais eficazes. Com isso é crescente a demanda de 

profissionais preparados para gerenciar projetos, que utilizem as melhores práticas e ferramentas para 

alcançar os objetivos de projeto, e não apenas intuição ou bom senso. Para responder a estes desafios, o 

gerente de projeto deverá reunir atributos de conhecimentos técnicos e organizacionais e de habilidades 

gerenciais, de relacionamento e políticas, de tal diversidade, que a formação deste profissional impõe a 

estruturação de programas de capacitação específicos, focados nos temas e questões mais relevantes 

para o exercício da atividade, baseado em uma metodologia mundialmente consagrada, a do PMI®. 

Informações adicionais: 

O curso em Gerenciamento de Projetos – Visão PMI®, procura formar um profissional com capacidade de 

gerenciar projetos, capacidade de aplicar conhecimento em circunstâncias novas e não familiares, por um 

entendimento conceitual de disciplinas relevantes; capacidade de adaptar e inovar para lidar com eventos 

imprevistos e gerenciar ambientes em transformação, alcançando resultados notáveis. 

 

Disciplinas Teóricas e Práticas: 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Tipos: 

T = teórica ou 

P = prática  

1- Avaliação de Projetos e de Investimentos 4 T 

2- Fundamentos de Gerenciamentos de Projetos 4 T 

3- Gerenciamento de Integração 1 T 

4- Gerenciamento do Escopo 1 T 

5- Gerenciamento do Tempo  1 T 

6- Gerenciamento de Custos  1 T 

7- Gerenciamento da Qualidade  1 T 

8- Gerenciamento de Recursos Humanos  2 T 

9- Gerenciamento de Comunicações  e Responsabilidade Profissional 2 T 

10- Gerenciamento de Riscos  1 T 

11- Gerenciamento de Aquisições/Contratações 1 T 

12- MS-Project®  no Gerenciamento de Projetos 1 T 

13- Oficina de Projetos e Tópicos Especiais em Gerenciamento de Projetos 20 P 

T O T A L 40  

 



Duração - Total de 40h 

 

Professores responsáveis: 

 

Prof. Daniel Rodrigues Poit - Economista pela UFPR, Especialista em Engenharia da Qualidade PUC-PR e 

mestrando em Tecnologia UTFPR. Experiência empresarial em Gestão de Marketing, Negócios Internacionais, 

Planejamento e Finanças. Participa do grupo de Pesquisa de Políticas e Planejamento Energético. Professor 

universitário em cursos de Administração e de Engenharias da Produção e de pós graduações. 

Prof. Paulo Alipio Alves de Oliveira - Bacharel em Processamento de Dados e especialista em Agronegócio 

pela UFPR. Mestre em Engenharia da Produção e Sistemas pela PUC-PR. Experiência em Administração de 

Empresas e Agronegócio, como Gerente de Projetos, de Infraestrutura de TI, Processos Industriais e 

Desenvolvimento de Sistemas. Professor universitário em cursos de Administração e de Engenharias da Produção e  

Elétrica e em pós graduações. 

Pré-requisito:  Conclusão do curso de graduação.  
 

Certificação: Certificado de Conclusão expedido pelo Conselho de Economia - CORECON-PR 
 

Critério para obtenção do certificado:  

Certificado concedido aos que tiverem presença ≥ 75% e concluírem, sob orientação dos instrutores, um 

projeto nas aulas práticas. 
 

Investimento: 

Valor total para inscrição individual ................................................... R$ 669,00  

Valor para Engenheiros registrados no CREA e Adimplentes: ............. R$ 498,00 

Valor Especial para Economistas Registrados e Adimplentes: ............. R$ 438,00 

 *parcelamento em 3X, por boleto, mediante aprovação prévia de cadastro. 

 

Pagamentos: Itaú (banco 341) – ag 8411 – c/c 04940-9 
 

Público-alvo: 

 Profissionais, líderes, gerentes e executivos que liderem projetos de qualquer segmento de negócio ou 
que tenham responsabilidade por implementação de mudanças nas organizações. 

 Profissionais, líderes e gerentes que aspirem a cargos executivos em suas empresas e que 
demandem, além de experiência profissional, sólidos conhecimentos de projetos. 

 Consultores que sejam responsáveis pelo gerenciamento ou pela execução de projetos e que estejam 
buscando  adquirir uma visão da integração entre os processos de gerenciamento de projetos e da 
administração da empresa; 

 Profissionais que desejem conhecer ou aprofundar seu conhecimento na área de Gerenciamento de 
Projetos segundo a metodologia do Project Management Institute (PMI ®). 
 

Próxima turma:   
Período: 20/01/2014 a 31/01/2014 
Horário: Seg. a Sex. das 18:30 às 22:30h 
*consulte condições especiais para grupos. 


