MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Me. Artur Ubaldo Marques.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Negócios, Administração e Direito.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Negócios,
Administração e Direito, na modalidade on-line.
OBJETIVOS:
Objetivo Geral: Habilitar o profissional de gerenciamento de projetos na estruturação
adequada dos projetos com base nas ferramentas ligadas às melhores práticas
da framework teórica, empregada pelo Project Management Professional (PMI),
através do PMBOK, e também de outras práticas, tais como Design Thinking, Inovação e
Métodos Ágeis.
Objetivos Específicos: O programa permitirá ao profissional conhecer as áreas de
conhecimento que caracterizam um projeto, os grupos de processos de gerenciamento
de projeto e suas inter-relações;
Capacitará o profissional de gerenciamento de projetos, a pensar como uma estrutura
organizacional focada em projetos;
O profissional de gerenciamento de projetos estará habilitado a aplicar as ferramentas
do “framework” contida no PMBOK na prática, e gerenciar projetos com mais eficiência
e fundamentado por uma prática consagrada e universal de gerenciamento de projetos.
PÚBLICO-ALVO: Este curso é especialmente voltado a profissionais com graduação
completa em diferentes áreas do conhecimento, profissionais, líderes e executivos em
qualquer segmento de negócio que almejam tornar-se gerentes de projetos;
ou gerentes de projetos que necessitam de mais sólidos conhecimentos em ferramentas
de gerenciamento a fim de entregar resultados em suas corporações.
DIFERENCIAIS: Todo projeto, não importa seu tamanho ou complexidade, demanda
algum grau de organização, senão, não sai do papel ou dá prejuízo. Imagine ter
de coordenar várias equipes em um projeto com múltiplas etapas e em diferentes locais.
Não é muito melhor dominar as melhores ferramentas para administrar integração,
recursos, escopo, custos, qualidade, aquisições, comunicações, cronogramas, riscos e
partes interessadas? Essas áreas compõem o Project Management Professional (PMI),
por meio do Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide), que será um
dos itens estudado nesse curso. Nele você aprenderá a gerenciar grupos de processos,

por exemplo: início, planejamento, execução, monitoramento/controle e
encerramento.
Além disso, também serão abordados assuntos como Design Thinking, Inovação e
Métodos Ágeis, que são amplamente utilizados nas novas práticas de Gestão de
Projetos.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.
DURAÇÃO: 12 meses

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

