ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

24 horas
Gestão de Pessoas em Equipes 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
Desenvolver competências para a gestão de pessoas em projetos e capacitar os alunos no uso das ferramentas
e técnicas mais utilizadas no gerenciamento de pessoas em projetos.

Público-alvo
O curso é dirigido a gerentes de projetos e outros proﬁssionais envolvidos na gestão de pessoas em equipes de
projetos.

Programa
1 - INTRODUÇÃO

4 - HABILIDADES INTERPESSOAIS DO GERENTE DE PROJETOS

1.1 - Particularidades da Gestão de Pessoas em Projetos
1.2 - O Gerente de Projetos
1.3 - O Gerente de Projetos e as Partes Interessadas

4.1 - Inteligência Emocional
4.2 - Liderança
4.3 - Resolução de Conﬂitos
4.4 - Negociação

2 - O PLANO DE RECURSOS HUMANOS
2.1 - Plano de Recursos Humanos
2.2 - Construção de Equipes
3 - GESTÃO DE EQUIPES DE PROJETOS
3.1 - Ferramentas e Técnicas de Apoio ao Gerenciamento de
Pessoas em Projetos
3.2 - Poder
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5 - DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO DE PESSOAS
EM PROJETOS
5.1 - Equipes Virtuais
5.2 - Geração Y
5.3 - Internacionalização e Diversidade Cultural

O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
"O curso me proporcionou a oportunidade de presenciar discussões interessantes, com assuntos muito atuais e
de conteúdo muito rico. A troca de experiência entre os colegas foi enriquecedor e as intervenções do professor
foram fundamentais para um melhor entendimento dos assuntos, pois o mesmo contribuiu e muito com todo
seu conhecimento e experiência." Juliana de Lima Rezende - Analista de Planejamento.
"A combinação do excelente material, a abordagem realizada e as tarefas conduzidas pelo Tutor, permitiram-me compreender diversos aspectos que estão presentes no dia a dia de uma equipe de projetos. Assim,
entendo que este curso tem muito a contribuir para aqueles proﬁssionais que estejam trabalhando ou pretendam iniciar na área de Gestão de Projetos." Wolney Moreira Mattos - Analista Financeiro.
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/aQgDnw
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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