
 
PLANO DE CURSO 

DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS       PERÍODO: 7 º PERÍODO 
 

TOTAL DE ENCONTROS: 15 SEMANAS 
 
 

Semana 
Conteúdos/ 

Matéria 
Categorias/ Questões Tipo de aula 

Habilidades e 

Competências 

Textos, filmes e outros 

materiais 

 

1 

 

Apresentação do Curso 

Apresentação do Curso, 
métodos de avaliação e 
cronograma de aulas e 
avaliações 
 

 
Expositiva 

Compreender a 
importância da disciplina 
para a formação do 
Gestor, escopo e método 
de aula. 

Programa do Curso e 
Cronograma de Aulas. 

 

2 

 

Introdução: Escopo do 
Gerenciamento de Projeto 

Introdução ao mundo da 
Gestão de Projetos, 
evolução das 
ferramentas, 
metodologias e 
importância para a 
formação do Gestor. 
 

 
Expositiva 

Conhecer a importância 
da gestão de projetos 
para o desenvolvimento 
organizacional ao longo 
dos anos. 

Vídeo Youtube 
“Gerenciamento de 
Projetos” sobre a evolução 
das ferramentas de gestão 
de projetos ao longo dos 
anos Carvalho (2011) 
Cap.1. 

 

3 

 
Escopo do Gerenciamento 
de Projeto 

Introdução ao mundo da 
Gestão de Projetos, 
evolução das 
ferramentas, 
metodologias e 
importância para a 
formação do Gestor. 
 

 
Expositiva 

Conhecer a importância 
da gestão de projetos 
para o desenvolvimento 
organizacional ao longo 
dos anos. 

Carvalho (2011) Cap.2 PMI 
(2013) cap. 1. 

 

4 

Exercício 1 - 9 Questões 
sobre Gerenciamento de 
Projeto 

Exercício sobre o 
conteúdo inicial. 
 

Prática   



 
 

5 

 

O Gerente de Projeto 

 
Atribuições e 
responsabilidades do 
GP. 
 

 Compreender o papel do 
GP e suas atribuições. 

Rabechini Jr (2011) Cap 5. 

 

6 

 
Gerenciamento de Projeto 
e Competências do 
Gerente de Projeto 

Apresentação das 
competências e 
habilidades mais exigidas 
para os GPs. 
 

 
Expositiva 

Compreender as 
competências exigidas 
para os GPs. 

Rabechini Jr (2011) Cap 6 e 
7.. 

 

7 

 
Exercício 2 - 
Competências do Gerente 
de Projeto e seus Desafios  

Exercício 
 

Prática Compreender as 
competências exigidas 
para os GPs. 

Vídeo sobre “Plataforma de 
Petróleo” – Mega 
Construções. 

 

8 

PMI e PMBOK Apresentação do PMI e 
do PMBOK, certificações 
e seus requisitos. 
 

 
Expositiva 

Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK  

PMI (2013) Cap.1 Carvalho 
(2011) Cap.3 

 

9 

Áreas de Conhecimento 
do PMI + Processos de 
Gerenciamento dos 
Projetos 

Apresentação das 10 
Áreas de Competência 
do PMBOK e seus 
processos de 
gerenciamento de 
projeto. 
 

 
Expositiva 

Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3 

 

10 

Áreas de Conhecimento 
do PMI + Processos de 
Gerenciamento dos 
Projetos 

Apresentação das 10 
Áreas de Competência 
do PMBOK e seus 
processos de 
gerenciamento de 
projeto. 
 

 Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3. 

 

11 

Áreas de Conhecimento 
do PMI + Processos de 
Gerenciamento dos 
Projetos 

Apresentação das 10 
Áreas de Competência 
do PMBOK e seus 
processos de 

 
Expositiva 

Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3. 



 
gerenciamento de 
projeto. 
 

 

12 

 
Processos de 
Gerenciamento de Projeto 
X Processos PMBOK 

Relação entre os 
processos das áreas de 
competência do PMBOK 
e os processos de 
gerenciamento de 
projetos. 

Expositiva Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3 

 

13 

 
Processos de 
Gerenciamento de Projeto 
X Processos PMBOK 

Relação entre os 
processos das áreas de 
competência do PMBOK 
e os processos de 
gerenciamento de 
projetos. 

Expositiva Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3. 

 

14 

Processos de 
Gerenciamento de Projeto 
X Processos PMBOK 

Relação entre os 
processos das áreas de 
competência do PMBOK 
e os processos de 
gerenciamento de 
projetos. 

 
Expositiva 

Conhecer a estrutura do 
PMI e PMBOK 

PMI (2013) Cap.3. Carvalho 
(2011) Cap.3. 

 

15 

Trabalho sobre a 
reportagem: "O custo da 
Burrice". Revista exame 

Estudo de Caso sobre as 
deficiências da gestão de 
projetos na esfera 
pública. 
 

 
Expositiva 

Exercer visão crítica 
sobre as deficiências em 
gestão de projetos no 
Brasil. 

Revista Exame. Material 
digital fornecido. 

 

16 

Trabalho sobre a 
reportagem: "O custo da 
Burrice". Revista exame 

Estudo de Caso sobre as 
deficiências da gestão de 
projetos na esfera 
pública. 
 

Prática Exercer visão crítica 
sobre as deficiências em 
gestão de projetos no 
Brasil. 

Revista Exame. Material 
digital fornecido. 

17 Termo de Abertura do 
Projeto 

Importância da 
ferramenta para o 
projeto, sua confecção e 
informações 

Expositiva Conhecer a ferramenta 
para formalização de 
projetos na organização 
e exercitar sua 

Carvalho (2011) Cap.4. PMI 
(2013) Cap.4. 



 
confecção. 

18 Termo de Abertura do 
Projeto 

Exercício aplicado: 
confecção do TAP 

Prática Conhecer a ferramenta 
para formalização de 
projetos na organização 
e exercitar sua 
confecção. 

Carvalho (2011) Cap.4. PMI 
(2013) Cap.4. 

19 Partes Interessadas,  
Requisitos de Projetos, 
Escopo de Projeto 

Conceito de partes 
interessadas e a 
importância do 
levantamento de seus 
requisitos 

Expositiva Compreender quem são 
as pessoas e entidades 
impactadas pelo projeto. 

Carvalho (2011) Cap.5. PMI 
(2013) Cap 2. 

20 Partes Interessadas,  
Requisitos de Projetos, 
Escopo de Projeto 

Conceito de partes 
interessadas e a 
importância do 
levantamento de seus 
requisitos 

Expositiva Compreender quem são 
as pessoas e entidades 
impactadas pelo projeto. 

Carvalho (2011) Cap.5. PMI 
(2013) Cap 2 

21 Partes Interessadas,  
Requisitos de Projetos, 
Escopo de Projeto 

Conceito de partes 
interessadas e a 
importância do 
levantamento de seus 
requisitos 

Expositiva Compreender quem são 
as pessoas e entidades 
impactadas pelo projeto. 

Carvalho (2011) Cap.5. PMI 
(2013) Cap 2 

22 Exercício 3 - Análise de 
Requisitos 

Estudo de caso: 
Identificação de 
requisitos das partes 
interessadas 

Prática Exercitar como as partes 
interessadas podem 
influenciar o projeto. 

Carvalho (2011) Cap.5. PMI 
(2013) Cap 2 

23 EAP - Estrutura Analítica 
de Projetos 

Apresentação da 
ferramenta e sua 
aplicação. 

Expositiva Conhecer e exercitar a 
confecção daEAP 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap. 5. 

24 EAP - Estrutura Analítica 
de Projetos 

Apresentação da 
ferramenta e sua 
aplicação. 

Expositiva Conhecer e exercitar a 
confecção daEAP 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap. 5. 



 
25 Exercício 4 - Evento 

Corporativo 
Exercício para 
identificação de partes 
interessadas, seus 
requisitos, planejamento 
do evento e EAP 

Prática Exercitar as dificuldades 
em planejar um evento 
se utilizando das 
ferramentas de projeto. 

Material fornecido pelo 
professor 

26 Exercício 4 - Evento 
Corporativo 

Exercício para 
identificação de partes 
interessadas, seus 
requisitos, planejamento 
do evento e EAP 

Prática Exercitar as dificuldades 
em planejar um evento 
se utilizando das 
ferramentas de projeto. 

Material fornecido pelo 
professor 

27 Cronograma do Projeto / 
PERT/CPM 

Conceito de 
Cronograma, PERT e 
CPM 

Expositiva Compreender como 
organizar as etapas do 
projeto e gerenciar o 
tempo do projeto com 
ferramentas. 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap.6. 

28 Cronograma do Projeto / 
PERT/CPM 

Exercícios Prática Compreender como 
organizar as etapas do 
projeto e gerenciar o 
tempo do projeto com 
ferramentas. 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap.6. 

29 Cronograma do Projeto / 
PERT/CPM 

Exercícios Prática Compreender como 
organizar as etapas do 
projeto e gerenciar o 
tempo do projeto com 
ferramentas. 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap.6. 

30 Cronograma do Projeto / 
PERT/CPM 

Exercícios Prática Compreender como 
organizar as etapas do 
projeto e gerenciar o 
tempo do projeto com 
ferramentas. 

Carvalho (2011) Cap.6. PMI 
(2013) Cap.6. 

 

Atualizado em janeiro/2016. 

 


