CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO

MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

conexao.com/fgv

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
A Fundação Getulio Vargas é uma instituição privada, sem ﬁns lucrativos, fundada
em 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento
intelectual do Brasil, com foco na economia, na administração e na história do país.
Ao longo destas seis décadas, a FGV fez história. Consolidou-se como um centro de
excelência acadêmica, com intensa e marcante produção intelectual. Sua estrutura
é composta por diversas escolas nas áreas de economia, administração, direito e
ciências sociais, o Instituto Brasileiro de Economia, o Centro de Pesquisa e
Documentação em História Contemporânea e a Editora FGV.
Mais recentemente, visando imprimir mais dinamismo ao desenvolvimento e
distribuição de seus serviços educacionais, presenciais e a distância, a FGV criou o
Instituto de Desenvolvimento Educacional – IDE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE
Criado em 2003, o IDE tem como objetivo prover canais de distribuição únicos para
os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), aperfeiçoamento,
extensão e de desenvolvimento de executivos, das escolas e institutos da FGV.
O IDE é composto pelo programa FGV Management e sua rede conveniada,
presente em mais de 90 municípios brasileiros, responsável pelos cursos
presenciais abertos; FGV Corporativo, responsável pelos cursos presenciais
corporativos; e pelo Programa de Ensino à Distância – FGV Online responsável
pelos cursos a distância (internet e satélite); consolidando, assim, seu modelo
inovador de educação continuada, ampliando seu alcance de atuação e levando às
mais distantes localidades brasileiras um ensino de qualidade

FGV MANAGEMENT
Criado em 1999, como um Programa de Educação Continuada para executar a
distribuição e administração dos cursos presenciais de pós-graduação lato sensu,
hoje atua diretamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e no restante do país,
através de 34 instituições conveniadas.
A experiência acadêmica e proﬁssional dos professores da FGV faz com que os
cursos aliem teoria e prática de forma equilibrada, possibilitando que os
conhecimentos adquiridos sejam rapidamente incorporados ao dia-a-dia das
empresas.
A missão do FGV Management é formar executivos de empresas privadas,
governamentais e do terceiro setor, levando aos talentos do nosso país,
instrumental necessário para desenvolver seu potencial e agregar valor às
empresas onde atuam, estimulando o desenvolvimento de sua região, nos mais
diversos segmentos.

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DO CURSO
Gerenciar projetos com competência e qualidade é sinônimo de sucesso em
qualquer empreendimento. Após a realização deste curso, planejar, controlar e
executar um projeto ou programa estará no seu DNA e você passará a ser essencial
em sua empresa.
Você irá adquirir:
Ÿ Visão holística das atividades empresariais, com foco na criação de valor para a

empresa, especialmente na área de Gerenciamento de Portfólio, Programas e
Projetos
Ÿ Conhecimentos técnicos, gerenciais e metodológicos para tornar-se gestor líder
em sua empresa ou no próprio negócio
Ÿ Capacidade de relacionar o ferramental teórico à prática de gestão por meio de
processos e outros recursos
Ÿ Competência para iniciar, planejar, controlar, executar e ﬁnalizar projeto ou
programa com base nas áreas de conhecimento habilitadas pelo Project
Management Institute (PMI): escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação,
riscos, stakeholders, pessoas, aquisições e integração.

PÚBLICO ALVO
Recomendado para proﬁssionais que têm familiaridade com gerenciamento de
projetos e que já atuam ou pretendem atuar como gerente de projetos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
METODOLOGIA
Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do
conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em
consonância com os contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são
ministrados.
Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos, que visam a
atingir objetivos de aprendizagem especíﬁcos, alinhados ao desenvolvimento das
competências necessárias à prática proﬁssional de seus alunos. Para apoiar a base
teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente
virtual de aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer
momento, em seus dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso
irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras
ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e
facilitam a comunicação.
As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos
de casos, jogos de negócios e situações que permitam aos alunos simularem a
vivência de experiências desaﬁadoras, encorajando-os à aplicação de seus
conhecimentos na resolução dos desaﬁos propostos.

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de
reconstrução de conhecimento pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um
instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos professores
possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em
sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação utilizados visam não
somente apoiar o diagnóstico do aprendizado como também servir como reﬂexão
para os alunos quanto à prática dos conceitos a ﬁm de capacitá-los para melhores
tomadas de decisão como executivos.

PROGRAMA ACADÊMICO
SÍNTESE DA ESTRUTURA CURRICULAR
Ética e Sustentabilidade
Fundamentos de Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento da Comunicação e Stakeholders em Projetos
Economia Empresarial
Gestão Estratégica
Gerenciamento de Escopo em Projetos
Liderança e Motivação
Negociação e Administração de Conﬂitos
Gerenciamento de Aquisições em Projetos
Gerenciamento de Custos em Projetos
Análise de Viabilidade de Projetos
Gerenciamento de Cronograma de Projetos
Gerenciamento de Integração em Projetos
Gerenciamento de Portfólio e PMO
Gerenciamento da Qualidade em Projetos
Gerenciamento de Recursos em Projetos
Gerenciamento de Riscos em Projetos
Tendências em Gerenciamento de Projetos
CARGA HORÁRIA TOTAL: 432 h-a
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ESTRUTURA CURRICULAR
ÉTICA E SUSTENTABILIDADE
Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Desaﬁos éticos.
Responsabilidade social e governança corporativa. Sustentabilidade como
vantagem competitiva.
GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PMO
Deﬁnições sobre gerência de Portfólio, ligações do portfólio com a estratégia da
empresa, deﬁnições de métricas, identiﬁcação, alinhamento, avaliação, priorização,
categorização e autorização de projetos e programas. Seleção e balanceamento de
portfólio. Implantando gerência de portfólio através do escritório de projetos.
Conceitos de PMO. Modelos de Maturidade x PMO. Tipos de PMO. Estratégias de
implantação. Funções e papéis do escritório de projetos. Pontos críticos de
sucesso.
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO
Do mecanicismo à sociedade do conhecimento. Liderança na era das
competências. Motivação como ferramenta da liderança. Liderança e sucessão.
ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS
Roteiro de Informações para Elaboração e Apresentação de Projetos de Viabilidade
Técnica, Econômica e Financeira. Planejamento Financeiro – Fontes de
Financiamento. Fundamentos para Elaboração dos Fluxos de caixa de Projetos.
Técnicas de Análise de Projetos: TMA, Payback Simples, Payback Descontado,
Valor Presente – VP, Valor Presente Líquido – VPL, Taxa Interna de retorno – TIR,
Índice de Lucratividade – IL. Projetos Mutuamente Excludentes. Projetos
Mutuamente Excludentes com Horizontes de Planejamento Diferentes. Projetos
Independentes. Projetos Dependentes. Custo do Capital. Custo Médio Ponderado
do Capital – CMPC.
FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto.
Caracterização do ciclo de vida e processos de um projeto. Introdução as áreas de
conhecimento segundo o PMI (Project Management Institute). Integração entre
áreas de conhecimento e processos. Estruturas organizacionais para
gerenciamento de projetos. Características desejáveis no Gerente de Projetos.

GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO EM PROJETOS
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto. Gerenciar o trabalho do projeto.
Controlar o trabalho do projeto. Executar o controle integrado de mudanças.
Encerrar o projeto ou fases do projeto (objetivos). Ferramentas de integração.
Gerenciamento do conhecimento do projeto.
GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO E STAKEHOLDERS DO PROJETO
Conceitos e importância da Comunicação em projetos. Os processos de
gerenciamento. Das comunicações: Planejamento, execução e controle. Deﬁnição e
importância da identiﬁcação das partes interessadas no projeto. Processo de
mudança e aspectos comportamentais envolvidos. Identiﬁcação, classiﬁcação e
análise dos stakeholders do projeto. Processos e técnicas de gerenciamento dos
stakeholders.
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE EM PROJETOS
Gerenciamento da qualidade – abordagens proprietárias e não proprietárias.
Conceitos e deﬁnições de qualidade em projetos. Processos do gerenciamento da
qualidade segundo o PMBOK®. Modelo de plano de gerenciamento da qualidade.

GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES EM PROJETOS
O processo de gerenciamento de aquisições em projetos. O planejamento das
aquisições no projeto. O instrumento contratual. A condução das aquisições. A
administração (controle) e o encerramento das aquisições.
GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA EM PROJETOS
Contexto e importância da administração do tempo dentro do gerenciamento de
projetos. Deﬁnição de atividades. Sequenciamento de Atividades. Estimativa e
nivelamento de Recursos. Estimativa da duração das atividades. Confecção do
cronograma do projeto. Técnicas para controle e otimização do cronograma.
Introdução à corrente crítica.
GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM PROJETOS
Tipologia de custos em projetos. Custo direto e indireto, ﬁxo e variável. Processos
do gerenciamento de custos em projetos segundo o PMBOK®: Planejar os custos,
estimativa de custos dos recursos, determinação do orçamento e controle de
custos. Composição dos custos unitários. Atualização de custos. Gerenciamento do
valor agregado (GVA) Earned Value. Análise das variações de custos dos recursos
para aplicação de ações corretivas.

GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM PROJETOS
Conceituação de gerenciamento do escopo do projeto. Processos do
gerenciamento de escopo segundo o PMBOK®. Modelos de documentos: Termo de
Abertura, Declaração de Escopo, Estrutura Analítica do Projeto e Dicionário, Matriz
de Rastreabilidade dos Requisitos.
GERENCIAMENTO DE RECURSOS EM PROJETOS
Contextualização e integração do gerenciamento de recursos do projeto com as
demais áreas de gerenciamento e a estratégia da organização. Papéis e
responsabilidades no gerenciamento de projetos. Planejamento e gerenciamento
dos recursos do projeto. Estimativa e mobilização dos recursos do projeto.
Desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto. Controle dos recursos do
projeto. Processos de gerenciamento de pessoas em projetos segundo o PMBOK®.

GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS
Riscos – deﬁnição e histórico. Planejamento do gerenciamento de riscos.
Identiﬁcação dos riscos. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Valor
Esperado dos Riscos. Planejamento das respostas aos riscos. Planejamento das
Reservas. Controle dos riscos.
GESTÃO ESTRATÉGICA
A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento.
Referenciais estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. A formulação da
estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. O Balanced Scorecard (BSC).
ECONOMIA EMPRESARIAL
A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. A
mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. As
políticas monetária e ﬁscal e estabilização da economia.
NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação:
aspectos relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos
processuais de execução.
TENDÊNCIAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Gerenciamento de programas. Metodologias ágeis. Projetos complexos. Design
Thinking. Outras tendências em gerenciamento de projetos.

MÓDULO INTERNACIONAL
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos adquiridos no
curso MBA da Fundação Getúlio Vargas- FGV, oferecendo uma excelente
oportunidade para que profissionais agreguem um diferencial de conhecimento e
incrementem sua empregabilidade no competitivo mercado de trabalho atual.
Todos os participantes do Módulo Internacional recebem um certificado da
University of Tampa assinado pelo reitor vigente e outro certificado da FGV com
40 horas de participação adicionadas a carga horária do MBA. São dois
certificados de uma vez ,com reconhecimento internacional.
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DUPLA CERTIFICAÇÃO
MBA FGV - Certificado de MBA Executivo Internacional
Certificado Internacional - Certificado de participação emitido pela
University of Tampa

