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1. COORDENAÇÃO  
 
Coordenação Acadêmica 
Prof. JOSÉ ANGELO SANTOS DO VALLE 
MSc. ‐ Universidade Federal Fluminense 
 
 
2. OBJETIVOS DO CURSO 

 

 Aprofundamento do conhecimento específico de Gerenciamento de Projetos. 

 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. 

 
3. PÚBLICO ALVO 

 Profissionais que tenham concluído a graduação com, no mínimo, cinco anos de experiência na 
área. 

 Profissionais que sintam necessidade de reciclagem. 

 Profissionais, líderes, gerentes e executivos, que necessitem desenvolver competências 
específicas de planejamento, operação e controle de projetos, de qualquer segmento de negócio 
ou área de atuação e/ ou que tenham responsabilidade por implementação de mudanças nas 
organizações.  

 Profissionais, líderes e gerentes que aspirem a cargos executivos no mercado de trabalho e que 
demandem, além de experiência profissional, conhecimentos específicos em gerenciamento 
de projetos. 

 
 

4. CERTIFICAÇÃO 
Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de Nível Aperfeiçoamento aos 
participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento 
do curso. 
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5. PROGRAMA DO CURSO 

1 Gerenciamento de Escopo em Projetos 24 

2 Gerenciamento de Cronograma em Projetos 24 

3 Gerenciamento de Custos em Projetos 24 

4 Gerenciamento de Riscos em Projetos 24 

5 Gerenciamento de Aquisições em Projetos 24 

6 Gerenciamento de Recursos em Projetos 24 

7 Gerenciamento da qualidade em Projetos 24 

8 Gerenciamento das Comunicações e Stakeholders em Projetos 24 

9 Desenvolvimento de Carreira 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 216 H/A 

 
 
  Detalhamento do programa: 
 

Disciplina Carga horária 
1. Gerenciamento de Escopo em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

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 

 
 

Disciplina Carga horária 
2. Gerenciamento de Cronograma em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

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 

 
 

Disciplina Carga horária 
3. Gerenciamento de Custos em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

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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Disciplina Carga horária 

4. Gerenciamento de Riscos em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

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. 

 
 

Disciplina Carga horária 

5. Gerenciamento de Aquisições em Projetos 24 h/a 

Ementa:  

O 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. 

 
 

Disciplina Carga horária 
6. Gerenciamento de Recursos em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

Ambiente e stakeholders do projeto. Visão geral dos processos de gerenciamento de RH em 
projetos Segundo o PMBOK®. Macro fluxo do processo de mobilizar e equipe do projeto. 
Macro fluxo dos processos de desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto. 

 
Disciplina Carga horária 

7. Gerenciamento da Qualidade em Projetos 24 h/a 
Ementa:  

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. 

 
Disciplina Carga horária 

8. Gerenciamento da Comunicação e Stakeholders do Projeto 24 h/a 
Ementa:  

Conceitos e importância da Comunicação em projetos. Os processos de gerenciamento e 
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. 

 
Disciplina Carga horária 

9. Desenvolvimento de Carreira 24 h/a 
Ementa:  

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. 
Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como diferencial competitivo. Ética e 
carreira no contexto globalizado. Gestão de networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de 
interesses. Modelo de Negócios Pessoal Business Model You. 
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