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Calendário Escolar – Edital de Matrículas
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Calendário Escolar – Programação
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Plano de Curso: DISCIPLINA

Gestão de Projetos

Carga horária: Carga horária: 90 horas
60 horas IP-TV: 10 encontros de 6hs 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 segundas-feiras, terças-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
Período das aulas: 29/04 a 19/07/2019
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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 custos e orçamentação.
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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

Referências: 

CLELAND, David I. Gerência de Projetos. Rio de Janeiro: Reichamann e Affonso Editores. 2002. 

DINSMORE, Paul Campbell; CAVALIERE, Adriane. Como se tornar um profissional em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2003. 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos, as Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman. 2002. 
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Plano da Aula

Introdução à gestão de projeto:
• Evolução,
• Perspectivas e tendência,
• Conceitos Preliminares.

Atividade de fixação.
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Objetivo

Apresentar a evolução da gestão de projetos, as perspectivas e tendências
da área.

Conhecer os conceitos preliminares e fundamentais relativos à gestão de
projeto.
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Plano de Curso – Referências
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Toda organização atua com projetos, mesmo que seja apenas um projeto em toda a
sua história.

Demandas internas podem ser tratadas como projetos.

Exemplo:
• Implantação de sistemas,
• Construção de um prédio ou ponte,
• Elaboração de um novo produto ou serviço,
• Projetos pessoais como a aquisição de um imóvel.
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Anos 90                          2000                  TENDÊNCIA                                                           .
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Do Latim, PROJECTUM, “algo lançado à frente”, que vem de
PROJICERE, formado por PRO = “à frente” + JACERE = “lançar,
atirar”.

Conceitos Preliminares: O que é projeto
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Conceitos Preliminares: O que é projeto
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Conceitos Preliminares: O que é projeto
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Os projetos podem ser definidos como um esforço temporário empreendido
por uma equipe, os quais, através de uma metodologia específica e organizada,
criam e/ou melhoram produtos, serviços, processos, sempre em busca de um
resultado exclusivo e positivo.

Normalmente, os projetos são criados para minimizar deficiências ou
aproveitar suas potencialidades.

Também são utilizados para minimizar as ameaças ou aproveitar uma
oportunidade de mercado.

Conceitos Preliminares: O que é projeto
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.Um projeto é caracterizado por um esforço temporário empreendido para criar
um produto, serviço ou resultado exclusivo. É:

• Temporário, limitações de tempo (data de início e termino);
• Limitações de custos e recursos;
• Deve ser progressivamente elaborado;
• Deve ter propósitos (objetivos) definidos conforme requisitos específicos;
• Composto por atividades coordenadas e controladas;
• Ações não rotineiras, não repetitivas;
• Interdependente;
• Equipe multidisciplinar e temporária;
• Media (soluciona) conflitos;
• Cria um produto ou serviço singular ou entregas exclusivas;
• Agrega valor à empresa e aos negócios.

Conceitos Preliminares: O que é projeto
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• É um esforço temporário.
• Tem início e fim bem definidos.
 Pode ser finalizado por cancelamento.
 Pode ser finalizado quando os objetivos forem alcançados.

• Empreendido para criar um serviço, produto ou resultado único.

• Tem elaboração progressiva.
 Que significa desenvolver por etapas.
 E continuar por incrementos

Conceitos Preliminares: O que é projeto
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"Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam
atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente
envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de altos riscos
e devem ser completados numa certa data por um montante de
dinheiro; dentro de alguma expectativa de desempenho.
No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem
definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas
requeridas", (TUMAN, 1983).

Conceitos Preliminares: O que é projeto
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Conceitos Preliminares:

O que é gerenciamento de projeto

O gerenciamento de projetos é definido como a aplicação de conhecimento,
de habilidades, de ferramentas e técnicas a uma ampla gama de atividades
para atender aos requisitos de um determinado projeto. Aumentando assim,
as chances de sucesso do projeto.
O gerente de projeto é profissional responsável pela realização dessas ações.
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Nas últimas décadas as mudanças no ambiente de trabalho tem impulsionado o uso
do gerenciamento de projetos. Neste processo incluem as seguintes transformações:
• Maior complexidade dos projetos e serviços;
• Desenvolvimento tecnológico exponencial;
• Intensa concorrência em ambientes globalizado;
• Uso de práticas uniformes para gerenciamento de projetos entre as organizações

multinacionais;
• Necessidade de aumento da produtividade do trabalho;
• Fácil acesso às informações por meio de amplas redes de comunicação;
• Maior exigência dos clientes no que diz respeito à qualidade do bens e serviços

oferecidos.

Conceitos Preliminares

O que é gerenciamento de projeto
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 Para evitar surpresas durante a execução dos trabalhos; 

 Para  antecipar  riscos  e  situações desfavoráveis  que   
poderão ser encontradas; 

 Para  otimizar  a  alocação  de  pessoas,  equipamentos  e 
materiais; 

 Para  documentar  e  facilitar  estimativas  para   futuros 
projetos;  

 Para aumentar o controle gerencial; 

 Para agilizar as tomadas de decisões. 

Conceitos Preliminares

Por que gerenciar Projetos? 
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Pode ser definido como o conjunto de ações que satisfaz seus
clientes e patrocinadores com resultados que atendem aos
seus objetivos, dentro das restrições de tempo e custo,
produzindo produtos e serviços de qualidade, mantendo e
promovendo relações harmoniosas entre os envolvidos,
incluindo os executores, e contribuindo com o aprendizado
da organização.

Conceitos Preliminares

O que é um projeto de sucesso?


