Objetivo
Habilitar o profissional de gerenciamento de projetos na estruturação adequada dos
projetos com base nas ferramentas ligadas às melhores práticas, empregadas pelo
Project Management Professional (PMI), por meio do PMBOK - 4ª Edição.

Público
"Profissionais, líderes, gerentes e executivos que atuam em ambientes de projetos de
qualquer segmento de negócio;" Profissionais, líderes, gerentes e executivos cujo
ponto atingido em suas carreiras os direciona para uma formação acadêmica
continuada; " Profissionais, líderes e gerentes que aspiram a cargos gerenciais em suas
empresas e que almejam, além de experiência profissional, sólidos conhecimentos de
projetos.
Documentos Necessárioa
No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário e realizar o
pagamento do boleto até a data de vencimento.
Dois dias úteis após o pagamento, o candidato receberá uma mensagem automática
constando suas credenciais de acesso ao curso (RGM e senha) que será direcionada ao
endereço de e-mail cadastrado no processo de inscrição.
Se por algum motivo as credenciais de acesso (RGM e senha) não forem recebidas no
endereço de e-mail cadastrado, o candidato deverá contatar a Secretaria da Pósgraduação EaD nos telefones (11) 3385-3009/3039 de 2ª a 6ª feira das 8h às 20h.
Confirmado o recebimento das credenciais de acesso (RGM e senha), o candidato
deverá enviar ao Cruzeiro do Sul Virtual, a documentação relacionada abaixo.
Destacar no envelope o nome do curso.
- Certificado ou diploma de conclusão de Curso Superior (cópia autenticada).
- Comprovante de residência (cópia simples).
- RG e CPF (cópias simples).
- Foto 3x4 (recente)
Os documentos podem ser entregues pessoalmente ou via correio.
Endereço: Rua Galvão Bueno, 868 – 9º. Andar – Sala 915 - São Paulo – SP. CEP: 01506000 (A/c Solange).

Gestão de Projetos – Metodologia PMI (Novo nome curso: MBA em

Gerenciamento de Projetos)
NOVO PPC
Fundamentos do Gerenciamento do Projeto
Gerenciamento de Aquisições e Qualidade do
Projeto

Carga
Horária

Ordem
oferta

40h

FEV

40h

MAR

40h
Gerenciamento do Escopo e Riscos do Projeto
Gerenciamento do Cronograma e dos Custos
do Projeto
Metodologia de Pesquisa Científica
Escritório de Gerenciamento de Projetos
(PMO)
Gerenciamento das Comunicações, Recursos
e das Partes Interessadas do Projeto
Gerenciamento de Projetos Ágeis
Seminários em Gestão de Projetos
Design Thinking
Orientação TCC
TOTAL

40h
40h

Observações
Atualizar o conteúdo
Adequação e reorganização do
conteúdo

ABR

Adequação e reorganização do
conteúdo

MAI

Adequação e reorganização do
conteúdo

JUN

Pronta

AGO

Disciplina nova

SET

Adequação e reorganização do
conteúdo

OUT

Disciplina nova

NOV

Pronta

DEZ

Pronta

40h

40h

40h
60h
40h
30h
450h

