MÓDULO INTRODUTÓRIO
História da Gestão de Projetos
Contextualização da Gestão de Projetos ao longo da história, os grandes projetos da humanidade, a
emergência do PMI (Project Management Institute) como o órgão organizador do conhecimento e dos
praticantes de gerenciamento de projetos.
PMBOK e certificações em Projetos
O que é o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), suas edições e conteúdo. As diversas
certificações existentes e requisitos para se certificar e manter as certificações.
Carreira em Projetos
Possibilidades de carreira em Gestão de Projetos. Contextualização do que é Carreira no contexto atual,
ferramentas para Autoconhecimento e a integração entre a pessoa e as possibilidades de carreira na área.
Abordagens e ferramentas: do Preditivo ao Ágil
Compreensão das diferentes naturezas dos projetos, dos mais preditivos aos mais adaptativos/ágeis e as
diferentes abordagens e ferramentas que podem ser usadas para cada um.
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MÓDULO – GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA
Autoconhecimento e Diferenças Individuais
A importância do autoconhecimento para o gerente de projetos. Diferenças entre os indivíduos:
personalidade, valores, história de vida, motivações. Atividades voltadas ao autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal e reflexão das diferenças para maior qualidade nas relações humanas nos projetos.

Inteligência Emocional
Emoções e evolução do cérebro. Sequestro emocional e gestão das emoções. O desenvolvimento da
inteligência emocional. Inteligência emocional nas organizações e impacto para a gestão de projetos.
Gestão de Pessoas
A Gestão de Pessoas no contexto organizacional. Relação entre estratégia organizacional e gestão de pessoas
e gestão do time de projeto.
Gestão de equipes
Conceito de equipe e sua dinâmica, bem como sua forma de organização e gerenciamento. Diferentes estilos
de trabalho em equipe. Disfunções do trabalho em equipe.
Diversidade
Conceito de diversidade. Diferenças superficiais e profundas. Tolerância e respeito às diferenças. Casos
práticos e formas de lidar com a diversidade nos projetos.
Liderança
Conceito de liderança e formas de desenvolvê-la. Liderança situacional e sua implementação nos diferentes
contextos e times de projetos. Pipeline da liderança e desafios de cada estágio. Desafios enfrentados pelos
líderes na atualidade.
Gestão da Mudança
Panorama da Gestão da Mudança e sua contextualização na indústria 4.0. Etapas para a gestão da mudança e
as reações à mudança. Gestão da Mudança e Cultura Organizacional. Competências do gerente de projetos
para promover a gestão da mudança no contexto dos projetos.
Gestão do conhecimento em projetos
Conceito de Gestão do Conhecimento. Diferença para Aprendizagem Organizacional. Desafio para as
organizações e, em especial as projetizadas. Casos de organizações e análise dos conhecimentos relevantes,
fatores influenciadores e práticas de gestão do conhecimento presentes nas organizações dos próprios
participantes.
Gerenciamento das comunicações
Mapeamento dos principais grupos envolvidos no projeto e formas de promover a comunicação no projeto.
Gestão do processo de comunicação desde o planejamento até sua realização e monitoramento. Boas práticas
para a comunicação. Barreiras para uma comunicação eficaz.
Gestão de conflitos
Os conflitos no âmbito dos projetos e sua gestão no dia a dia. Habilidades para lidar com os conflitos. Métodos
para análise dos diversos conflitos: origens, ambiente organizacional e modelos de gestão.

Negociação e Influência
Fundamentos da negociação, fatores que influenciam o processo e as diferentes estratégias e técnicas que
podem ser empregadas. Necessidade de influenciar as pessoas no âmbito dos projetos e formas de promover
essa influência.
Coaching para Gerentes de Projetos
Conceito de Coaching. Diferenças para outras práticas de desenvolvimento como Mentoring, Aconselhamento
de Carreira, Terapia e Consultoria. Premissas do processo de coaching e a postura esperada do coach ou do
líder-coach. A importância das perguntas como forma de desenvolvimento do time.
Tópicos Especiais
Temas que estão sendo debatidos no momento do módulo trazidos para discussão e aprendizado no nosso
curso.
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MÓDULO – GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIOS
Estratégia empresarial
Conceito de estratégia e modelos de concepção da estratégia. Planejamento estratégico, suas etapas e
stakeholders envolvidos. Ferramentas para analisar o posicionamento estratégico da empresa ou negócio.
Estratégia em Projetos
Relação entre a estratégia corporativa e os projetos do portfólio. A gestão do portifólio para garantir a
implementação da estratégia. Stakeholders envolvidos no processo e governança da tomada de decisão.
Ética em Gestão de Projetos
Ética, Moral e Valores; Implicações para a gestão das organizações; Dilemas éticos; Casos de empresas com
implicações éticas. Código de Ética e Conduta profissional do PMI. Valores de responsabilidade, respeito,
equidade e honestidade. Dilemas éticos em projetos e como o gerente de projetos pode avaliar os impactos
de suas decisões.
Gerenciamento de Stakeholders
Conceito de Stekaholders e importância para os projetos. Identificação, avaliação, engajamento e
monitoramento dos stakeholders. Modelos de avaliação e gestão dos stakeholders.
Cultura Organizacional
Conceito de cultura organizacional. Dimensões da Cultura Organizacional. Cultura organizacional, Estratégia e
Resultados. Papel dos projetos na cultura. Casos de organizações exemplificando diferentes tipos de culturas.
Sustentabilidade em gestão de projetos
Evolução do conceito de sustentabilidade; Sustentabilidade em projetos; Responsabilidade social e suas
dimensões (econômica, social, ética); ESG (Environmental, Social and Governance) e sua importância para os
negócios. Metas do desenvolvimento sustentável e implicações organizacionais.

Economia
Princípios básicos do funcionamento da Economia, mostrando as interrelações entre as diversas variáveis:
balança comercial, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, desemprego. É importante que o Gerente de
Projetos compreenda os mecanismos que regulam a economia para propor projetos coerentes com o
momento e tendências macroeconômicas.
Inovação e Design Thinking
Conceito de inovação e diferenciação em relação à descoberta e invenção; Gestão da inovação;
Comportamentos e atitudes voltados à inovação. Etapas de um projeto que utiliza Design Thinking e sua
conexão com a gestão de projetos. Casos para discussão que utilizaram o Design Thinking para solução de
problemas. Ferramentas do método (exemplos: mapa da empatia, usuários extremos, brainstorming, MVP,
entre outros).
Tópicos Especiais
Temas que estão sendo debatidos no momento do módulo trazidos para discussão e aprendizado no nosso
curso.
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MÓDULO - GERENCIAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS
Princípios e Domínios
A nova organização do PMBOK 7ª edição em princípios e domínios ao invés de processos, como era a edição
anterior do Guia. Contextualização da importância das mudanças para fazer frente ao mundo atual e
explicação de cada um dos doze princípios e oito domínios.
Métodos Ágeis e Híbridos
Detalhamento de alguns frameworks e ferramentas que podem ser utilizadas em projetos ou fases que
possuem alto grau de incerteza e inovação. Será base para a utilização depois em cada um dos domínios, que
explorarão tanto os projetos/fases preditivos quanto ágeis e híbridos.
Domínio Abordagem e Ciclo de Vida
Compreensão das diferentes abordagens de gerenciamento de projetos (preditiva, ágil/adaptativa e híbrida)
e análise de quais contextos e fases dos projetos demandam cada uma delas. Balanceamento da cadência,
abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Prática das escolhas para cada tipo de projeto, indicando o
que faz mais sentido utilizar (métodos mais preditivos, ágeis/adaptativos e híbridos).
Domínio de Planejamento
Análise dos componentes de um planejamento de projeto: visão geral do planejamento, variáveis (entregas,
estimativas, cronograma, orçamento), composição do time e estrutura, comunicação, recursos físicos,
compras, mudanças, métricas, alinhamento. Entendimento das diferentes formas de planejar um projeto
dependendo da abordagem necessária (preditiva, ágil híbrida).
Domínio do Trabalho do Projeto
O trabalho do projeto (Project Work) inclui a execução efetiva: definição dos processos adequados, gestão dos
recursos e criação de ambiente de aprendizagem. O Gerente de Projetos precisa gerenciar as restrições do
projeto, manter o foco do time, gerenciar os recursos e as compras, monitorar as mudanças e garantir a
aprendizagem no processo de execução.
Domínio de Entrega
A entrega (Performance) deve garantir que as atividades e funções dos entregáveis são coerentes com o
escopo e qualidade que o projeto deve garantir. Inclui a análise dos objetivos de negócio e relação das entregas
do projeto com a estratégia da organização e a garantia que os benefícios do projeto serão realizados. Este
domínio tem a preocupação com a entrega de valor do projeto e com a sua qualidade.

Domínio de Mensuração
Compreensão do status do projeto, realização de previsões e implementação das ações necessárias para
manter a performance esperada. Estabelecimento de indicadores efetivos e análise da entrega, performance,
recursos, valor, stakeholders.
Domínio de Incerteza
Entendimento dos riscos e incertezas em projetos. Mapeamento do ambiente do projeto e resposta ao risco
e às incertezas. Antecipação das ameaças e oportunidades e manutenção de reservas para garantir a entrega
de acordo com os objetivos do projeto.
Gestão do portfólio
Interrelação e diferenciação entre projeto, programas e portfólio. Métodos e ferramentas para seleção e
priorização de projetos e o papel do PMO (Project Management Office). Níveis estratégico, tático e
operacional, situando projetos, programas e portfólios nestas diferentes instâncias.
PMO (Escritório de Projetos)
O que é o Escritório de Projetos, as diferentes funções que pode assumir nas organizações e localização na
estrutura das organizações. O perfil dos profissionais que trabalham no PMO e a relação com os Gerentes de
Projetos.
Viabilidade Econômica
Elaboração do fluxo de caixa estimado para cada projeto e analisar a sua viabilidade econômica a partir de
diferentes métodos (Payback simples, Payback descontado, VPL, TIR). Como fazer comparações entre projetos
para compor o portfólio da empresa.
Empreendedorismo
Conceito do empreendedorismo, mostrando sua importância no cenário atual. Relaciona Gestão de Projetos
com uma atitude empreendedora, incluindo o conceito de intraempreendedorismo. Introduz algumas
ferramentas que apoiam o empreendedor (Businesse Model Canvas, entre outras) e discute as competências
de um empreendedor.
Tópicos Especiais
Temas que estão sendo debatidos no momento do módulo trazidos para discussão e aprendizado no nosso
curso.
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