MBA EM
GESTÃO DE
PROJETOS
CURSO ONLINE

“A velocidade das mudanças, a volatilidade das variáveis
macroeconômicas, a dinâmica do mundo conectado e
interdependente. Tudo isso exige um profissional
diferenciado e atualizado, e conhecimentos de Gestão
de Projetos são essenciais nesses cenários. Quando os
conhecimentos são acompanhados da qualidade USP,
com excelência no ensino aliada à abordagem em que
as capacidades sociais e emocionais e a visão de
negócios são desenvolvidas em conjunto, não resta
dúvida que o aluno terá carreira e currículo de destaque.”

Roberto Arruda de Souza Lima, coordenador
USP do MBA em Gestão de Projetos USP/Esalq.

“Saber conduzir projetos é essencial no mundo de hoje,
seja dentro ou fora de uma empresa. Projeto é uma
iniciativa de transformação. Quem só faz mais do
mesmo não inova, não cresce. Precisamos conhecer
diferentes abordagens (preditivas, ágeis e híbridas) para
dar conta dos diferentes desafios que enfrentaremos!”

Carol Shinoda, coordenadora-assistente do MBA
em Gestão de Projetos USP/Esalq.
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PROGRAMA DO CURSO
MÓDULO INTRODUTÓRIO
História da Gestão de Projetos
Conhecendo o PMBOK e as certificações
Carreira em Gestão de Projetos
Abordagens e ferramentas para gerenciar projetos

PROGRAMA DO CURSO
GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIOS
Estratégia empresarial
Estratégia em Projetos
Ética
Ética em Gestão de Projetos
Governança e Compliance
Gerenciamento das aquisições
Gerenciamento de Stakeholders
Cultura Organizacional
Sustentabilidade em projetos
Economia
Inovação
Design Thinking
Tópicos Especiais

PROGRAMA DO CURSO
GERENCIAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS
Gerenciamento da Integração
Gerenciamento do Escopo e Qualidade
Gerenciamento do Cronograma
Gerenciamento de Custos
Viabilidade Econômica
Métodos Ágeis e Híbridos
Domínio: Abordagem e Ciclo de Vida
Domínio: Planejamento
Domínio: Trabalho do Projeto
Domínio: Entrega
Domínio: Medição
Domínio: Incerteza
Gestão do Portfólio
PMO (Escritório de Projetos)
Empreendedorismo
Tópicos Especiais

PROGRAMA DO CURSO
GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA
Autoconhecimento e Diferenças Individuais
Inteligência Emocional
Gestão de Pessoas na Organização
Gerenciamento de equipes
Diversidade e Inclusão
Liderança e Motivação
Gestão da Mudança
Gestão do conhecimento em projetos
Gerenciamento das comunicações
Gestão de conflitos
Negociação
Influência
Coaching para Gerentes de Projetos
Tópicos Especiais
*Programa do curso sujeito a alterações

Como são as aulas?
Conteúdo atualizado
com aulas online e ao vivo
A melhor forma de garantir conteúdo atualizado e interação entre alunos e
professores é com aulas ao vivo. Sem deixar de lado a flexibilidade, as aulas
também são online e ficam gravadas para você rever quantas vezes quiser até
o fim do curso.

Frequência

A frequência dos alunos é contabilizada pela realização das provas e deve
ser igual ou superior a 75%. Dessa forma, não há prejuízo para os alunos que
não conseguirem acompanhar a aula ao vivo, podendo assisti-la quando e
onde for mais conveniente à sua rotina.

Provas online e semanais
Depois de cada aula, os alunos devem realizar uma prova, que fica disponível
no sistema acadêmico por três semanas. São 10 perguntas de múltipla
escolha e três tentativas, sendo considerada a maior nota para compor a
média final (que deve ser igual ou superior a 7).

CERTIFICAÇÃO

O MBA USP/Esalq é uma pós-graduação Lato sensu. O
aluno aprovado ao final do curso recebe um certificado
de especialista pela USP/Esalq. Ele é exatamente como
a figura ao lado! Os certificados dos cursos EAD são
iguais aos dos cursos presenciais.

INFORMAÇÕES
DO CURSO
Aula semanal ao vivo,
às segundas-feiras, das 19h às 23h

O conteúdo permanece gravado e pode
ser acompanhado a qualquer momento

18 meses de duração + Apresentação do TCC

Professores USP e
profissionais de renomada
experiência no setor privado

O cronograma poderá ser estendido em até 3 meses
devido a feriados nacionais e recessos

Apresentação do TCC
em evento exclusivo

Certificação

18x de R$ 590

Taxa de inscrição de R$ 100
*Valores válidos para 2022

QUERO ME INSCREVER

PERGUNTAS FREQUENTES
sobre o curso

O MBA é um curso preparatório para as certificações do PMI?
Assim como as provas para certificação do PMI, o curso

é baseado na estrutura do PMBOK, o guia de boas

O curso apresenta softwares de gerenciamento?

Os professores dão exemplos de softwares, tanto pagos
quanto

gratuitos,

que

podem

ser

utilizados

no

gerenciamento de projetos. Contudo, não é obrigatório
que o aluno adquira nenhum software para acompanhar
o curso.
O curso ensina tanto a abordagem preditiva quanto ágil?
O MBA em Gestão de Projetos discute as abordagens

preditivas (cascata) e ágeis/adaptativas, mostrando em
quais contextos e fases de projetos faz sentido utilizar
cada uma. Além das aulas focadas diretamente nos
temas, os professores ensinam como aplicar o preditivo
e o ágil nas diferentes áreas dos projetos, assim como
mesclá-los em métodos híbridos.

práticas em Gestão de Projetos. Contudo, o objetivo do
MBA não é ser um curso preparatório, mas ampliar a
visão do aluno no que tange aos pilares do Triângulo de
Talentos: técnico, liderança e negócios.
Profissionais de quais áreas podem cursar o MBA?

O MBA em Gestão de Projetos não é específico para
nenhuma área de atuação. Por isso é recomendado a
todos os profissionais que desejam trabalhar com
projetos em organizações, novos negócios e em
projetos pessoais.

PERGUNTAS FREQUENTES
institucionais
Como funciona o TCC?
O TCC é requisito obrigatório para a conclusão do curso.

Até 2019, as apresentações foram presenciais, em
Piracicaba/SP.

Contudo,

as

orientações

de

distanciamento social para 2020 modificaram alguns
aspectos e todo o evento foi realizado online, inclusive as
apresentações de TCC. Nesta turma, os alunos poderão
escolher

entre

a

apresentação

presencial

(em

Terei uma pessoa responsável pelo meu
acompanhamento acadêmico?
Na
jornada
acadêmica
você

terá

um(a)

padrinho/madrinha para dar suporte e até mesmo
responder a dúvidas. Eles participarão das seguintes
etapas

do

acadêmico,

curso:
ajustes

inscrição,
ou

acompanhamento

pendências

financeiras

e

elaboração da monografia.

Piracicaba/SP) ou online.
Haverá reajuste das mensalidades?
A mensalidade se manterá a mesma durante todo o

Quais documentos precisarei anexar?
Para aprovação são exigidos RG, CPF e diploma de

curso, sendo a primeira a ser paga 15 dias após a

graduação (ou certificado de conclusão + histórico com

aprovação dos documentos obrigatórios. O restante

data da colação de grau).

poderá ter o vencimento de acordo com a preferência
indicada na ficha de inscrição.

Alunos do MBA USP/Esalq têm desconto
em algum Programa Internacional?
Sim. Os alunos dos cursos do MBA USP/Esalq têm desconto de 70% para cursar os programas
de ensino oferecidos pela parceria do Pecege com a International Business School (IBS
Americas). Para mais informações, entre em contato com nosso agente exclusivo:

joao.guerreiro@ibs-americas.com.

Rua Alexandre Herculano, 120, Vila Monteiro
Piracicaba/SP CEP: 13.418-445
queroinfos@pecege.com
+55 19 3377 0937 +55 19 3377 0940
/mbauspesalq

