
Pós-Graduação

GESTÃO E 

GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS

PRESENCIAL



A gestão de projetos permeia o cenário organizacional global, exigindo visão estratégica

de planejamento, administrativa e gerencial de operações, produtos e serviços que garantam

produtividade e competitividade. As empresas necessitam de profissionais altamente

qualificados na área financeira para atuar em um cenário cada vez mais complexo. O curso

atende aos requisitos da formação em gerenciamento de projetos do PMBok/PMI (Project

Management Body of Knowledge e Project Management Institute).

As competências trabalhadas durante o curso irão desenvolver as habilidades

relacionadas às tecnologias e ferramentas necessárias no setor; as atitudes empreendedora,

proativa, gestora e inovadora, a além de capacitar para liderança de equipes, fidelização de

clientes e garantia de qualidade, produtividade e competitividade às suas organizações.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Santos Andrade

DURAÇÃO

12 meses

INVESTIMENTO

18 parcelas de R$ 499,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Semanal

DIAS E HORÁRIOS

SEGUNDA e QUARTA

das 19h às 22h

Estão aptos a ingressar no curso graduados em todas as

áreas do conhecimento e profissionais que atuam ou

desejam atuar na área de projetos.



Coordenação

DARIO LUIZ DIAS PAIXÃO

dariopaixao@hotmail.com

▪ Administrador;

▪ MBA em Gestão Educacional;

▪ Especialista em Gestão Estratégica de

Empresas Globalizadas;

▪ Mestre e Doutor em Gestão do Turismo;

▪ Professor e coordenador da UP desde

1999;

▪ Avaliador do MEC para cursos de gestão;

▪ Empresário e consultor nas áreas de

Educação e Turismo.

Coordenação

mailto:dariopaixao@hotmail.com


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

GESTÃO DA QUALIDADE E RISCOS EM PROJETOS - 28H

Políticas de qualidade, objetivos, responsabilidades, implementação do sistema de

gerenciamento da qualidade. Sistema Brasileiro de Normalização; normas série ISO-9000;

normas série ISO 14000; normas da Qualidade para setores específicos; documentação e

estratégias de implantação; auditorias da Qualidade; processo de certificação; Sistemas

Integrados da Qualidade (SIQ). Melhores práticas e práticas usuais de gerenciamento de riscos

e mudanças em projetos e de como obter melhores resultados em projetos de qualquer área

de atuação.

GESTÃO DE PESSOAS EM PROJETOS - 28H

Estudo de conceitos, técnicas, métodos e ferramentas de planejamento e gestão de pessoas

em projetos, envolvendo também os aspectos de comunicação com os stakeholders. Os alunos

desenvolverão e apresentarão um Plano de Comunicação de um projeto hipotético e

conduzirão reuniões simuladas em conformidade com técnicas de tomada de decisão em

grupo.

GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS INTEGRADOS - 28H

Gerenciamento da integração de projetos; processos de integração de projetos (termo de

abertura, plano de gerenciamento, gerenciamento, monitoramento e controle, encerramento);

lições aprendidas em projetos; metodologias ágeis aplicadas a projetos; projetos integrados e

projetos múltiplos; distinção entre projetos, portfólio de projetos e programas; gerenciamento

das partes interessadas de projetos e múltiplos projetos; gerenciamento das aquisições e

contratos.

FINANÇAS CORPORATIVAS E VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 28H

Conhecimentos básicos e avançados das práticas de finanças corporativas, orçamento

empresarial utilizadas pelas organizações e projetos de viabilidade econômico-financeira. Os

alunos deverão identificar e analisar as finanças corporativas e viabilidade econômico-

financeira.



Clique aqui para saber mais

financeira.

PLANEJAMENTO DO TEMPO E ESCOPO DE PROJETOS - 28H

Gerenciamento do tempo e do escopo de projetos, visando o seu término pontual, com a

utilização de ferramentas específicas de acompanhamento.

INTELIGÊNCIA DE MERCADO E PREVISÃO DE DEMANDA - 28H

Realizar processo de coleta, análise e monitoramento de informações mercadológicas, que

facilitam o reconhecimento das ameaças e oportunidades de uma empresa ou seja, garimpar,

analisar e aplicar informações – tanto qualitativas, quanto quantitativas, cujo o resultado é o

conhecimento sobre a lógica do mercado-alvo (target) e o direcionamento das ações

estratégicas a serem adotadas pela organização.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA - 28H

Compreende os conhecimentos e habilidades técnicas em finanças e matemática financeira,

capacitando o aluno a controlar e gerenciar recursos financeiros, através de uma visão ampla e

sistêmica dos principais tipos de investimentos e fontes de captação de recursos, visando a

gestão e o aumento do patrimônio pessoal e/ou empresarial.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO - 28H

Estudo e aplicação das tendências de mercado e de inteligência artificial na gestão

empresarial. Empreendedorismo e processo de inovação. Planejamento a partir da

identificação de oportunidades e ideias. Criação, moldagem, reconhecimento e captura por

meio do desenvolvimento da criatividade.

GESTÃO DE CRISES, CONFLITOS E MUDANÇAS - 28H

Aborda a importância da negociação no contexto organizacional, a procura pelo equilíbrio nas

negociações, os conceitos e a prática da negociação, a negociação como um processo e as

etapas

REMOTO



Clique aqui para saber mais

etapas de uma negociação. Além disso, são trabalhados os estilos de negociação, a ética no

processo de negociação, a barganha e a negociação baseada em princípios. O entendimento

dos conflitos, sua origem, as barreiras e sua resolução, completarão o ciclo do módulo. Mesas de

negociação colocarão os estudantes em contato com as práticas.

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - 28H

Comunicar-se e negociar de maneira eficiente é considerado por muitos o maior desafio de

qualquer tipo de organização. Os profissionais precisam divulgar, interna e externamente, suas

ideias e projetos, buscando resultados satisfatórios para si mesmos e para a organização. O

objetivo do módulo é desvendar os elementos da comunicação e da negociação.

LIDERANÇA, COACHING E GESTÃO DE CARREIRA - 40H

Capacitar os alunos para um melhor entendimento do método de Coaching, bem como suas

aplicações e em como se diferencia de outras abordagens de Desenvolvimento Humano.

Desafiá-los, por meio das atividades propostas, a experimentar algumas técnicas e utilizar

ferramentas da área, podendo aplicar o aprendizado obtido para o seu próprio planejamento

de carreira, bem como adaptar o método a sua realidade profissional agregando valor à sua

função atual.

MODELOS DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA - 40H

Fundamentos de modelagem de negócios a partir da identificação de oportunidades. Conceito

de empresas pipelines e plataformas. Principais aspectos de modelos de negócios: problema,

solução, segmentos de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com

clientes, fontes de receita, estrutura de custos, levantamento de hipóteses, testes e validações

do modelo de negócios. Produto Mínimo Viável (MVP). Análise do processo de execução de

novos empreendimentos.
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Clique aqui para saber mais

CONHEÇA A 

UP

Unidade Santos Andrade



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

