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24 horas
Metodologia FEL como Análise de Viabilidade de Projetos (EaD)
Objetivos
Demonstrar e explicar as etapas da Metodologia FEL de gestão de projetos, bem como sua utilização em projetos de Capitais (CAPEX), ressaltando inclusive a importância neste tipo de projeto.

Público-alvo
O curso é dirigido a proﬁssionais que atuam em projetos como gestores, analistas consultores e que possuam
interesse em conhecer a Metodologia FEL de gestão de contratos para aplicá-la, compreendê-la e até mesmo
para executivos que precisam entender os critérios e métodos para seleção de projetos em suas companhias.

Programa
1 - GESTÃO DE PROJETOS

3.3 - Identiﬁcação das normas aplicadas à indústria

1.1 - Gestões de Projetos – conceitos importantes
1.2 - Instituições, melhores práticas e metodologias
1.3 - Importância da Gestão de Projetos
1.4 - Aﬁnidade e necessidade da Metodologia FEL no contexto
econômico contemporâneo

4 - ESTUDO DAS ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS PARA
INVESTIMENTO E SELEÇÃO DA MELHOR ALTERNATIVA

2 - CONCEITUANDO AS FASES E ÍNDICES DA METODOLOGIA
FRONT-END LOADING
2.1 - Divisão da metodologia
2.2 - Componentes do FEL
2.3 - Índices de avaliação
3 - DESENVOLVIMENTO DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO E
IDENTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS

4.1 - Gerente e equipe do projeto
4.2 - Plano para análise de alternativas
4.3 - Engenharia conceitual
4.4 - Preparação de plano de trabalho para FEL 3
5 - PLANEJAMENTO DA ALTERNATIVA SELECIONADA
5.1 - Atualização de equipe e matriz de responsabilidades
5.2 - Desenvolvimento da engenharia básica
5.3 - Análise de riscos, planos de gestão e cronograma
5.4 - Planejamento do projeto

3.1 - Análise de mercado
3.2 - Plano ambiental, político e social
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS

“O material sobre a metodologia FEL é muito bom e me abriu os olhos respeito ao uso da mesma em
meus projetos”. David Alberto Alvarez Burgos/ Engenheiro Cívil.
“A abordagem e atendimento feitos são excelentes, recomendo a todos os meus contatos e rede de
colegas de proﬁssão.” Marco Antônio da Silva/Gerente de Projetos .

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/Fmbpf9
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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