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(X) Curso     (   ) Seminário     (   ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (   ) Outros

TÍTULO:  Planejamento e Gestão de Projetos

EIXO TEMÁTICO:
(   ) Administrativo-Financeiro (   ) Desenvolvimento Sustentável

(  X  ) Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (   ) Modernização Organizacional

(   ) Planejamento, Orçamento e Finanças (   ) Previdência

(   ) Tecnologia da Informação e Comunicação (   ) Controle Interno

OBJETIVO GERAL: Promover a compreensão do papel e o processo de gerenciamento de projetos 
dentro das organizações; Analisar os fundamentos e técnicas de gestão de projetos definidos pelo PMI 
(Project Management Institute); Discutir modelos e ferramentas inovadoras em gestão de projetos. 

 

PÚBLICO-ALVO:  Servidores/Empregados  públicos  que  atuam na  área  de  planejamento  e  gestão  de
projetos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Fundamentos de Gerenciamento de Projetos; 
• Estrutura de gerenciamento de projetos; 
• Gerenciamento de Projetos, programa e portfólio; 
• Escritório de Gerenciamento de Projetos – O PMO; 
• Estrutura organizacional; 
• Ciclo de vida de projetos; 
• Contexto de gerenciamento de projetos:

◦ fases  do  projeto,  ciclo  de  vida,  stakeholders,  influências  organizacionais,  habilidades  em
gerenciamento de projetos, estrutura da organização, seleção de projetos);

• Áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos: uma visão global;
• Modelos de maturidade em gerenciamento projetos;
• Project Model Canvas.

 

CONSULTOR(A)/INSTRUTOR(A):
Marcus Antonio Almeida Rodrigues - Mestre em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro. Experiência em gestão de projetos de inovação, atuando desde 2004 na gestão de projetos
para Samsung, LG, CAPEF, Schneider, dentre outros. Foi diretor de projetos da Vértice Gestão de Projetos,
e também é profissional certificado pelo PMI com o título de PMP – Project Management Professional.
Possui certificações em gestão ágil de projetos CSM e CSPO. Atua como Coordenador de Desenvolvimento
e Inovação do Laboratório LDS – IFCE. É também professor e coordenador acadêmico do MBA em Gestão
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de Projetos da Unichristus. 
Roberto  de  Almeida  Façanha  - Mestre  em  Ciência  da  Computação  pela  Universidade  Estadual  de
Campinas, atua desde 2003 em gestão de projetos, com sólida experiência em condução de equipes e gestão
empresarial. Seu portfólio contempla projetos multiplataforma para soluções de correspondentes bancários,
ferramentas de gestão de equipamentos e soluções móveis, dentre outros. Atuou como consultor da COETI /
SEPLAG na análise de soluções de software livre voltadas às organizações que integram a administração
pública estadual. Foi coordenador do curso de graduação em Ciência da Computação da UNIFOR (2011 –
2016).  Atualmente,  é  docente  e  atua  com  Gestão  Tecnológica  e  Inovação  na  Diretoria  de  Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (DPDI) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

PERÍODO: 17 a 21; 24, 25, 26, 27 e  31/10/2016 LOCAL: Sala 1 - EGPCE

 

CARGA HORÁRIA: 40h/a HORÁRIO: 13h às 17h VAGAS OFERTADAS: 40

INSCRIÇÕES:  Interessados(as)  devem  buscar  o(a)  representante  do  Grupo  Técnico  de  Gestão  e
Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP) ou a área de Recursos Humanos da instituição na qual está lotado(a).
OUVIDORIA: Faça sua sugestão, elogio ou crítica sobre este curso. Acesse www.sou.cge.gov.br. 

http://www.sou.cge.gov.br/

