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Plano de Curso 
Matriz - Módulo IV
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Plano de Curso: DISCIPLINA
GESTÃO DE PROJETOS
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Plano de Curso: DISCIPLINA
GESTÃO DE PROJETOS

* Carga horária: Carga horária: 90 horas

60 horas IP-TV: 20 encontros de 3hs semanais

30 horas presenciais: 15 encontros de 2 hs semanais

Os temas previstos no plano da disciplina serão abordados nas aulas

ministradas aqui pelo Canal IP-TV.

Às quintas-feiras e

Às sextas-feiras, estes temas deverão ser revisados e complementados

pelo professor presencial aí na escola mediante a realização de

atividades e exercícios práticos
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Plano de Curso –
Competências

Entendimento do gerenciamento de projetos 

quanto aos aspectos relativos a: estrutura do 

gerenciamento de projetos, escopo, tempo, 

custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicação e riscos.
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Plano de Curso – Habilidades

Conhecer as técnicas de gerenciamento de projetos 

tendo em vista a aplicação no exercício das 

atividades profissionais.
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Plano de Curso – Bases 
Tecnológicas

• A estrutura do gerenciamento de projetos – conceitos, definições,

ciclo de vida, interessados nos projetos, estruturas organizacionais e

influência socioeconômica-ambiental

• Gerenciamento do escopo – conceitos, definições, estrutura do

trabalho, planos e controles do escopo.

• Gerenciamento do tempo – conceitos, elaboração de plano de

gerenciamento e cronogramas, folgas e redução de prazos.

• Gerenciamento de custos – conceitos, plano de gerenciamento de

recursos, análise financeira de projetos, estimativas de cursos e

orçamentação.



9

Plano de Curso – Bases 
Tecnológicas

• Gerenciamento de recursos humano: atribuição de papeis e

responsabilidades, o poder do gerente de projeto e gerenciamento

de conflitos.

• Gerenciamento da comunicação – conceitos, importância, modelos e formas de

comunicação.

• Gerenciamento de riscos – conceitos e definições, categorias de riscos,

incertezas e impactos sobre o projeto.
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Plano de Curso –
Referências
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Plano de Curso – Ementa
Referências
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