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24 horas
Gerenciando Projetos com o MS Project
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 com a utilização do software MS Project.

Público -alvo
Proﬁssionais de planejamento, gerência, coordenação e execução de projetos.

Programa
1 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS
1.1 - Conceitos Básicos de Gerenciamento de Projetos
2 - MS PROJECT 2010: PLANEJAMENTO E CONFIGURAÇÃO
2.1 - Apresentação do Microsoft Project 2010
2.1.1 - Campos
2.1.2 - Tela Inicial
2.2 - Estrutura das Informações
2.3 - Planejando um Projeto
2.4 - Conﬁgurações Globais e Padronização dos Calendários
3 - UTILIZANDO O MS PROJECT PARA CRIAR UM PROJETO - TAREFAS
3.1 - Tarefas
3.1.1 - Iniciando um Novo Projeto
3.1.2 - Criando as Tarefas do Projeto
3.1.3 - Deﬁnindo Durações Para as Tarefas
3.2 - Tarefas Recorrentes
3.3 - Criando a Estrutura Analítica do Projeto
3.3.1 - Deﬁnir Início ou Término do Projeto
3.3.2 - Descrevendo Atividades
3.3.3 - Agrupando Atividades
3.4 - Estabelecendo Dependências entre as Tarefas
3.4.1 - Vinculando e Desvinculando Tarefas
3.4.2 - Alterando o Tipo de Relacionamento entre as Tarefas
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4 - UTILIZANDO O MS PROJECT PARA CRIAR UM PROJETO RECURSOS
4.1 - Criando um pool de Recursos
4.1.1 - Planejando os Custos do Recurso
4.1.2 - Alocação de Recursos
4.1.3 - Agrupando Recursos
4.1.4 - Superalocações
4.1.5 - Nivelamento (Redistribuição) de Recursos
4.1.6 - Gantt de Redistribuição
4.1.7 - Visualizando os Custos das Tarefas
5 - ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO
5.1 - Salvando a Linha Base
5.2 - Tabela Controle
5.3 - Atualização Automática
5.4 - Atualização de Datas e Tarefas no Projeto
5.5 - Exibição de Informações Sobre o Projeto
5.6 - Relatórios
5.7 - Criando um Modelo de Projeto

O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
“Achei o curso muito bem preparado e com uma equipe excelente. Sempre prontos e solícitos a responder ás
necessidades e diﬁculdades dos alunos.” Cledir Fernandes Salvaterra /Técnico em Manutenção.
“O Curso de MS-Project do IETEC é capaz de nos dar, em pouco tempo, o conhecimento necessário para começar
a utilizar imediatamente o programa com segurança, ainda que tenhamos que, ao longo de sua utilização, ir
nos familiarizando com todas as ferramentas disponibilizadas por ele." Maria Cláudia Demetrio Gaia /Arquiteta.
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/923Iuw
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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