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SIGA: PFE_CL_FEGP18_00 

 

1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA  

Prof. André B. Barcaui 

Pós-doutor em Administração pela FEA/USP, doutor em Administração pela UNR, mestre em 

Sistemas de Gestão pela UFF-RJ, com graduação em Tecnologia da Informação e Psicologia, 

com formação em terapia cognitivo-comportamental. Foi project office manager da Hewlett-

Packard Consulting, responsável pela região Latino-Americana, e gerente de programa e 

serviços na IBM. É membro- fundador do PMI Chapter Rio, onde concluiu sua certificação 

PMP em 1999 e hoje faz parte do seu Conselho Consultivo. É membro do Conselho Editorial 

da Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa e revisor técnico da revista MundoPM. 

É também certificado Master Coach pelo Behavioral Coaching Institute (BCI) e Scrum Master. 

  

2.  DESCRIÇÃO DO  CURSO   

 

O curso Formação Executiva em Gerenciamento de Projetos tem como meta possibilitar ao 

participante compreender os princípios básicos do gerenciamento de projetos, através dos seus 

principais processos e áreas de conhecimento com base nas melhores práticas propostas pelo 

PMI (Project Management Institute). Na medida dessa compreensão aumentar as chances da 

entrega de projetos dentro do escopo, cronograma, custos e qualidade combinados, com o maior 

índice possível entre os diferentes stakeholders. 

 

3.  PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS   
 

Profissionais que atuam em qualquer área de gestão ou queiram atuar em Gerenciamento de 

Projetos, assim como analistas, empreendedores, consultores internos e externos de 

organizações públicas, privadas e do terceiro setor, de pequeno, médio e grande portes. 

 

Não há pré-requisito acadêmico. 

 

4. PROGRAMA 

 

Formação Executiva em Gerenciamento de Projetos 

1 Iniciação e Planejamento de Projetos 16 

2 Execução, Controle e Finalização de Projetos 16 

3 Liderança para Gerentes de Projetos 16 

4 Metodologias Ágeis 16 

CARGA HORÁRIA TOTAL 64 
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5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Iniciação e Planejamento de Projetos 

O Termo de Abertura do Projeto (TAP). Estrutura Analítica do projeto (EAP), dicionário de 

EAP, declaração de escopo, preparação e montagem de cronogramas, estimativa de custos, 

orçamentação. Planejamento de recursos e da qualidade. Riscos: identificação, qualificação, 

quantificação, plano de respostas. Mapeamento de Stakeholders. Plano de comunicação. Plano 

de aquisições. Planejamento integrado do Projeto. 

 Execução, Controle e Finalização de Projetos 

Controle de mudanças de escopo, verificação do escopo, controle do cronograma, controle dos 

custos, garantia e controle da qualidade, controle de riscos, administração de contratos, 

engajamento de stakeholders, desenvolvimento da equipe. Controle Integrado de Mudanças. 

Fechamento das aquisições, condução dos aceites do projeto. Lições Aprendidas. 

 Liderança para Gerentes de Projetos 

Liderança e equipes. Características dos líderes. Estilos de liderança. Liderança situacional. 

Poder e conflito nas organizações. Motivação. Liderança compartilhada. Flexibilidade e 

adaptabilidade.  Estágios de evolução de equipes. Times de trabalho autodirigidos. 

 Metodologias Ágeis 

Evolução do Ágil: do modelo sequencial aos métodos ágeis (SCRUM, XP). Manifesto Ágil; 

Princípios e recomendações para o Gerenciamento Ágil em Projetos: SCRUM (papéis e 

cerimônias), One Page Project Management, PM Canvas. 
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