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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. JOSÉ ÂNGELO SANTOS DO VALLE 

MSc. Universidade Federal Fluminense 

Professor e Coordenador Acadêmico do curso MBA em Gerenciamento de Projetos da 

FGV, desde 1999. Fundador e Ex-Presidente do PMI-Rio de Janeiro. Membro do Core 

Team do PMI-GOC que elaborou a versão original em inglês da 6ª Edição do Guia PM 

BOK, 2016. Membro Fundador da Comissão Especial de Estudos de Gerenciamento de 

Projetos da ABNT e Representante da ABNT na ISO.  

 
 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de 

dezembro de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o 

desenvolvimento intelectual do país, reunindo escolas de excelência e 

importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, na 

administração pública e privada e na história do país. 

 

É a única instituição brasileira de ensino superior entre as 100 melhores do 

mundo, de acordo com o ranking divulgado pelo New York Times, em 2002. 

Segundo pesquisa global realizada pela Universidade da Pensilvânia, a FGV 

figura hoje entre os 30 principais Think Tanks do mundo.  

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande 

tradição e intensa produção intelectual: 

 

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP - Escola de Economia de São Paulo 

EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 
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3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE 
 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede 

de distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, 

através de suas Escolas e Institutos, distribuídos por meio de Instituições 

Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, Programa de Pós-

Graduação; pelo FGV Online, Programa de Educação a Distância; pelo FGV In 

Company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de Qualidade e 

Inteligência de Negócios, responsável pela manutenção da qualidade e padrão de 

excelência FGV, em qualquer lugar do país onde os programas do IDE estejam sendo 

oferecidos; e pela Certificação de Qualidade, que compartilha a qualidade do 

conhecimento e do ensino produzidos na FGV com os cursos de graduação em 

Administração e Economia de outras instituições do país.  
 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia e dos 

Estados Unidos, os alunos dos cursos administrados pelo FGV IDE tem a 

possibilidade de participar de programas de curta, média ou longa duração em 

universidades estrangeiras. 
 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela Strong, 

nos seguintes campi: 

 

Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br 

 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br 

 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar – São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br 

 

4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 

www.strong.com.br  
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4. ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – EESP 

 

A Escola foi credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria no 707, de 

15 de abril de 2003, para oferecer cursos de graduação em economia, cursos 

de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e cursos de educação continuada. 

A EESP é um centro de excelência na geração e transmissão do saber 

econômico, e sua missão é desenvolver a aprendizagem e o debate público, que 

contribua para a evolução econômica e social do País. 

 
 

5. SOBRE O MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O interesse e a ênfase no gerenciamento de projetos como sistema gerencial 

cresceu exponencialmente em todo mundo. Sobretudo em função da 

necessidade cada vez maior das empresas de agilizarem seu ciclo de 

desenvolvimento de produtos, com menores custos, e dentro da qualidade 

esperada pelo cliente. No Brasil, o movimento em direção a profissionalização 

da gerência de projetos prosperou a partir da segunda metade da década de 

90, incentivado pelo momento econômico então vivido e pela entrada de 

associações profissionais de gerenciamento de projetos em nosso país. Entre 

elas, a mais famosa, o PMI (Project Management Institute), expandiu o 

conhecimento e as melhores práticas de gerenciamento para todas as regiões 

brasileiras, contribuindo para uma espiral de desenvolvimento que atraiu 

organizações e profissionais ávidos por melhorar a performance de seus 

projetos. Com esse panorama, não faz sentido gerenciar projetos de maneira 

amadora. Mais que uma questão de sustentabilidade, o gerenciamento 

profissional de projetos passou a ser reconhecido como fonte de vantagem 

competitiva. 

 
 

6. OBJETIVOS 

 

• Desenvolver uma visão holística das atividades empresariais, focando na 

criação de valor para a empresa; 

• Oferecer conhecimentos técnicos aos alunos para se tornarem gestores 

líderes, tanto no ambiente das organizações nas quais trabalham, quanto 

no desenvolvimento de negócios próprios; 

• Trabalhar o autoconhecimento de competências comportamentais para 

instrumentalizar o aluno a elaborar um projeto de carreira; 

• Relacionar o ferramental teórico à prática de gestão; 
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• Construir competências para iniciar, planejar, controlar, executar e finalizar um 

projeto e/ou programa, com base nas áreas de conhecimento preconizadas 

pelo PMI (Project Management Institute): escopo, tempo, custos, qualidade, 

comunicação, riscos, stakeholders, pessoas, aquisições e integração; 

• Fornecer subsídios para que o aluno possa se submeter à certificação 

mundialmente reconhecida e aceita como Profissional de Gerenciamento 

de Projetos - PMP (Project Management Professional) do PMI. 

 
 

7. A QUEM SE DESTINA 

  

• Profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obriga a atingir 

novos níveis de formação acadêmica; 

• Lideranças responsáveis por administrar projetos, programas, portfólio e 

escritório de projetos das mais variadas áreas de atuação, incluindo 

primeiro, segundo e terceiros setores de nossa economia.  

• Profissionais que têm por missão a implantação de mudanças em suas 

respectivas organizações. 

 
 

8. CERTIFICAÇÃO 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da 

Fundação Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 

nº 1 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 
 

O MBA em Gerenciamento de Projetos é certificado pela EESP – Escola de 

Economia de São Paulo. 
 

• Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível 

Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de 

aprovação estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

• Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 

• A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo 

internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os critérios de 

aprovação em ambos os cursos. 
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9. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Gerenciamento de Projetos 

 DISCIPLINAS HORAS/AULA 

1 Ética e Sustentabilidade 24 

2 Gerenciamento de Portfólio e PMO 24 

3 Liderança e Motivação 24 

4 Análise de Viabilidade de Projetos 24 

5 Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 

6 Gerenciamento de Integração em Projetos 24 

7 Gerenciamento da Comunicação e Stakeholders em Projetos 24 

8 Gerenciamento da Qualidade em Projetos 24 

9 Gerenciamento de Aquisições em Projetos 24 

10 Gerenciamento de Cronograma de Projetos 24 

11 Gerenciamento de Custos em Projetos 24 

12 Gerenciamento de Escopo em Projetos 24 

13 Gerenciamento de Recursos em Projetos 24 

14 Gerenciamento de Riscos em Projetos 24 

15 Gestão Estratégica 24 

16 Economia Empresarial 24 

17 Negociação e Administração de Conflitos 24 

18 Tendências em Gerência de Projetos 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso ---- 

 

MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] HORAS/AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago - Harris School 

49 
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Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

ISCTE /INDEG - Lisboa 
40 

The Business Environment in China Current 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International 

Brands and Business 
Fondazione CUOA – Business School - Itália 

40 

International Business Law 
University of California – School of Law - Irvine 

54 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

1. Ética e Sustentabilidade 

Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Desafios éticos. 

Responsabilidade social e governança corporativa. Sustentabilidade como 

vantagem competitiva. 

 

2. Gerenciamento de Portfólio e PMO 

Definições sobre gerência de Portfólio, ligações do portfólio com a estratégia da 

empresa, definições de métricas, identificação, alinhamento, avaliação, 

priorização, categorização e autorização de projetos e programas. Seleção e 

balanceamento de portfólio. Implantando gerência de portfólio através do 

escritório de projetos. Conceitos de PMO. Modelos de Maturidade x PMO. Tipos 

de PMO. Estratégias de implantação. Funções e papéis do escritório de projetos. 

Pontos críticos de sucesso. 

 

3.  Liderança e Motivação 

Do mecanicismo à sociedade do conhecimento (evolução do papel do líder, 

revisitando teorias sobre liderança, tendências contemporâneas, ascensão 

feminina aos cargos de liderança). Liderança na era das competências. 

Motivação como ferramenta da liderança. Liderança e sucessão. 

 

4. Análise de Viabilidade de Projetos 

Roteiro de Informações para Elaboração e Apresentação de Projetos de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira. Planejamento Financeiro – Fontes 

de Financiamento. Fundamentos para Elaboração dos Fluxos de caixa de 

Projetos. Técnicas de Análise de Projetos: TMA, Payback Simples, Payback 

Descontado, Valor Presente – VP, Valor Presente Líquido – VPL, Taxa Interna de 

retorno – TIR, Índice de Lucratividade – IL. Projetos Mutuamente Excludentes. 

Projetos Mutuamente Excludentes com Horizontes de Planejamento Diferentes. 

Projetos Independentes. Projetos Dependentes. Custo do Capital. Custo Médio 

Ponderado do Capital – CMPC. 
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5. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 

Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto. 

Caracterização do ciclo de vida e processos de um projeto. Introdução as áreas 

de conhecimento segundo o PMI (Project Management Institute). Integração 

entre áreas de conhecimento e processos. Estruturas organizacionais para 

gerenciamento de projetos. Características desejáveis no Gerente de Projetos. 

 
6. Gerenciamento de Integração em Projetos 

Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto. Gerenciar o trabalho do 

projeto. Controlar o trabalho do projeto. Executar o controle integrado de 

mudanças. Encerrar o projeto ou fases do projeto (objetivos). Ferramentas de 

integração. Gerenciamento do conhecimento do projeto. 

 
7. Gerenciamento da Comunicação e Stakeholders em Projetos 

Conceitos e importância da Comunicação em projetos. Os processos de 

gerenciamento. Das comunicações: Planejamento, execução e controle. Definição e 

importância da identificação das partes interessadas no projeto. Processo de mudança 

e aspectos comportamentais envolvidos. Identificação, classificação e análise dos 

stakeholders do projeto. Processos e técnicas de gerenciamento dos stakeholders. 

 
8. Gerenciamento da Qualidade em Projetos 

Gerenciamento da qualidade – abordagens proprietárias e não proprietárias. 

Conceitos e definições de qualidade em projetos. Processos do gerenciamento da 

qualidade segundo o PMBOK®. Modelo de plano de gerenciamento da qualidade. 

 
9. Gerenciamento de Aquisições em Projetos 

Processo de gerenciamento de aquisições em projetos. O planejamento das 

aquisições no projeto. O instrumento contratual. A condução das aquisições. A 

administração (controle) e o encerramento das aquisições. 

 
10. Gerenciamento de Cronograma em Projetos 

Contexto e importância da administração do tempo dentro do gerenciamento de 

projetos. Definição de atividades. Sequenciamento de Atividades. Estimativa e 

nivelamento de Recursos. Estimativa da duração das atividades. Confecção do 

cronograma do projeto. Técnicas para controle e otimização do cronograma. 

Introdução à corrente crítica. 

 
11. Gerenciamento de Custos em Projetos 

Tipologia de custos em projetos. Custo direto e indireto, fixo e variável. 

Processos do gerenciamento de custos em projetos segundo o PMBOK®: 

Planejar os custos, estimativa de custos dos recursos, determinação do 

orçamento e controle de custos. Composição dos custos unitários. Atualização 

de custos. Gerenciamento do valor agregado (GVA) Earned Value. Análise das 

variações de custos dos recursos para aplicação de ações corretivas. 
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12. Gerenciamento de Escopo em Projetos 

Conceituação de gerenciamento do escopo do projeto. Processos do 

gerenciamento de escopo segundo o PMBOK®. Modelos de documentos: Termo 

de Abertura, Declaração de Escopo, Estrutura Analítica do Projeto e Dicionário, 

Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos. 

 
13. Gerenciamento de Recursos em Projetos 

Contextualização e integração do gerenciamento de recursos do projeto com as 

demais áreas de gerenciamento e a estratégia da organização. Papéis e 

responsabilidades no gerenciamento de projetos. Planejamento e 

gerenciamento dos recursos do projeto. Estimativa e mobilização dos recursos 

do projeto. Desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto. Controle 

dos recursos do projeto. Processos de gerenciamento de pessoas em projetos 

segundo o PMBOK®. 

 
14. Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Riscos – definição e histórico. Planejamento do gerenciamento de riscos. 

Identificação dos riscos. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Valor 

Esperado dos Riscos. Planejamento das respostas aos riscos. Planejamento das 

Reservas. Controle dos riscos. 

 
15. Gestão Estratégica 

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e 

alinhamento. Referenciais estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. 

A formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. O Balanced 

Scorecard (BSC). 

 
16. Economia Empresarial 

A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. 

A mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. As 

políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. 

 
17. Negociação e Administração de Conflitos 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: 

aspectos relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos 

processuais de execução. 

 
18. Tendências em Gerência de Projetos 

Gerenciamento de programas. Metodologias ágeis (Scrum, Agile Project 

Management, eXtreme Project Management - XPM). Projetos complexos. Design 

Thinking e outras tendências em gerenciamento de projetos. 

 

M
B

A
_

G
P

R
_

A
B

C
_

v
6
 



 

 

 

 

 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br  

 

 4433 3222 

 

 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br  

 

 4433 6166 

 

 

Av. Goiás, 383, 2º Andar, Centro – São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br  

 

 3996 5668 

 

 

 

 

 

www. .com.br  

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/

