Gestão integrada de pessoas, recursos
e tecnologias.
Gerenciamento de Projetos de TI (EaD)
O curso capacita na utilização da tecnologia e das ferramentas necessárias para o
planejamento, gestão e controle de projetos de TI, atendendo aos requisitos de uma
formação sólida e consistente, contemplada no conjunto de boas práticas contido no
Project Management Body of Knowledge (PMBok) do Project Management Institute
(PMI). O curso prepara o aluno na elaboração de um diagnóstico dos objetivos
organizacionais, considerando o alinhamento às necessidades de TI de sua
organização; a gerir um portfólio de projetos de TI inseridos no planejamento
estratégico organizacional, em todas as áreas de conhecimento do PMBok.

Características
3 (três) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de 6
encontros);
Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;
Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,
materiais extras, indicação de leituras, atividades;
Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verifique o seu acesso à internet;
Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um
computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;
Para os encontros online, sugerimos o uso de fones de ouvido com microfone;
Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e
realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas
Ao final do curso o aluno terá aprendido a:
Gerenciar projetos de TI por meio da utilização de boas práticas de gestão de
projetos contidas no PMBok e em outros guias de referência.
Promover o melhor alinhamento dos projetos de TI aos objetivos inseridos no
planejamento estratégico de sua organização.
Desempenhar as suas atividades profissionais com base em processos de gestão
mais estruturados, viabilizando maior eficiência operacional e melhor desempenho.
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Conhecimentos prévios
Conhecimentos básicos dos processos e atividades inerentes à área de TI.
Uso dos aplicativos da internet.
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Investimento
R$ 750,00

Programa do curso
Gerenciamento de Projetos de TI com base nas boas práticas do PMBOK e em
outros guias de referência.
Definição de Projeto.
As áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos.
Processos de Gerenciamento de Projetos.
Fases e ciclo de vida do Gerenciamento de Projetos.
Melhoria de processos organizacionais em TI.
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