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24 horas
Gerenciamento de Projetos

6 PDUs*

Curso certiﬁcado internacionalmente pelo PMI®. *PDU signiﬁca Unidade de Desenvolvimento Proﬁssional (Professional Development
Unit). Muitas das certiﬁcações do PMI® requerem que você acumule estas Unidades de Desenvolvimento Proﬁssional para manter ativa
sua a certiﬁcação (para àqueles que possuem alguma certiﬁcação com o PMI®). Saiba mais em http://brasil.pmi.org/

Objetivos
Preparar os proﬁssionais nos requisitos teóricos necessários ao gerenciamento de projetos em nível organizacional, fornecendo conhecimentos práticos das ferramentas de planejamento, programação e controle de
prazos, recursos materiais, humanos e ﬁnanceiros, tendo como base o Guia PMBOK®/PMI®.

Público-alvo
Gerentes, coordenadores, analistas, técnicos e todos aqueles proﬁssionais envolvidos e interessados no sucesso de projetos de investimento, desenvolvimento de produto, tecnologia da informação, engenharia e
construção, manutenção e meio ambiente.

Programa
1 - FUNDAMENTOS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
1.1 - O que é Projeto
1.2 - Projetos X Atividades de Rotina
1.3 - O que é Gerenciamento de Projetos
1.4 - Projetos: outras características
1.5 - Portfólio, Programas e Projetos
1.6 - PMO
1.7 - Ciclo de Vida
1.8 - Inﬂuências Organizacionais
1.9 - Partes Interessadas
2 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
2.1 - As Dez Áreas de Conhecimento
2.2 - Grupos de Processos
2.3 - Restrição Tripla
2.4 – Conceitos Gerais do Guia PMBOK®
3- GRUPO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO
3.1 - Plano de Gerenciamento do Projeto
3.2 - Planejamento do Escopo
3.3 - Planejamento do Tempo
3.4 - Planejamento dos Custos
3.5 - Planejamento da Qualidade
3.6 - Planejamento de Recursos Humanos
3.7 - Planejamento das Comunicações
3.8 - Planejamento do Gerenciamento dos Riscos
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3.9 – Planejamento das Aquisições
3.10 – Planejamento do Gerenciamento das Partes Interessadas
4 – GRUPOS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E
CONTROLE E ENCERRAMENTO
4.1 - Grupo de Processos de Execução
4.1.1 - Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
4.1.2 - Gerenciamento da Qualidade
4.1.3 - Gerenciamento dos Recursos Humanos
4.1.4 - Gerenciamento das Comunicações
4.1.5 - Gerenciamento das Aquisições
4.2 - Grupo de Processos de Monitoramento e Controle
4.2.1 - Monitoramento da Integração
4.2.2 - Monitoramento do Escopo
4.2.3 - Monitoramento do Tempo
4.2.4 - Monitoramento dos Custos
4.2.5 - Monitoramento da Qualidade
4.2.6 - Monitoramento das Comunicações
4.2.7 - Monitoramento dos Riscos
4.2.8 - Monitoramento das Aquisições
4.2.9 – Monitoramento das Partes Interessadas
4.3 - Grupo de Processos de Encerramento
4.3.1 - Encerrar o Projeto ou Fase
4.3.2 - Encerrar as Aquisições

O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
"Neste curso, não posso deixar destacar que a organização por parte do Ietec foi muito boa. Minha noiva, por exemplo,
iniciou uma pós-graduação a distância e nem de longe a instituição apresentou o interesse que o Ietec possui no aluno
e nos materiais didáticos. Continuem assim! Não posso deixar de destacar o tutor e a monitora que estavam sempre a
disposição. Parabéns!!!" Welliton Carlos Mageste de Paula - Analista de Meio Ambiente.
“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,
o que 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/pr2iof
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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