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24 horas

Gerenciamento de Projetos Industriais de Construção e Montagem
Objetivos
Proporcionar aos participantes, o desenvolvimento de capacidades e habilidades para a gestão de projetos de
construção e montagem eletromecânica.

Público-alvo
O curso é dirigido a engenheiros, gestores, administradores, técnicos e tecnólogos, proﬁssionais envolvidos
com o planejamento e controle de obras de construção e montagem eletromecânica, que desejam aprimorar
e aperfeiçoar seus conhecimentos na arte da gestão.

Programa
1 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS
1.1 - Fundamentos de Gestão de Projetos
1.2 - Características de Projetos Industriais
1.3 - Fases do Empreendimento (Processos FEL)
1.4 - Etapa de Construção e Montagem
2 - MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
2.1 - Análise de Riscos na Mobilização de Equipe,
Equipamentos e Canteiro de Obras
2.2 - Planejando o Canteiro de Obras
(Diretrizes da Contratante)
2.3 - Mobilização de Equipe, Equipamentos e Insumos
2.4 - Gerenciamento do Canteiro de Obras
2.5 - Desmobilização do Canteiro de Obras
3 - INTERFACES E ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO & MONTAGEM
3.1 - Projetos dentro de Projetos (Interfaces e Interferências)
3.2 - Compartilhar Recursos
3.3 - Visão Sistêmica dos Envolvidos (análise de stakeholders)
3.4 - Segurança Patrimonial e Regulamentos da Contratante
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4 - QSMS (QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO-AMBIENTE,
SAÚDE OCUPACIONAL)
4.1 - Programas de QSMS
4.2 - Treinamento dos Colaboradores
4.3 - Sistema de Gestão Integrada
4.4 - Estudo de caso: Desaﬁos para Grandes Obras
5 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS DE
CONSTRUÇÃO & MONTAGEM
5.1 - Competências, Habilidades e Atitudes Esperadas
5.2 - Desenvolvimento da Equipe
5.3 - Escolha do Gestor da Obra e sua Matriz de Responsabilidades
Típica

O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
“As etapas do curso são bem distribuídas, o que possibilita a customização do horário mais adequado à realidade de cada aluno. Os fóruns proporcionam um ótimo ambiente de interação, enriquecendo ainda mais o
conteúdo do curso.” Wadih Jemil Asfora Neto – Diretor de Operações.
“Devem manter a mesma didática, eﬁciência e proﬁssionalismo que tiveram em todo o período do mesmo.
Tanto é que irei procurar outros cursos da instituição para fazer e indicarei aos meus amigos também para que
o façam.” Tiago Henrique Ribeiro Ferreira – Desenvolvedor de Sistemas.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no corpo técnico,
composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
http://goo.gl/s2fQbR
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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