
 

 

 

 

  Gerenciamento de Projetos na Administração 

Pública com ênfase na prática 

Apresentação: 
 

Um planejamento com clareza de escopo associado à gestão de recursos e controles propicia à 
administração pública o alcance dos objetivos institucionais por meio de projetos, possibilitando 
executar com qualidade os serviços prestados à sociedade. 
 
A capacitação em Gerenciamento de Projetos com a compreensão do conhecimento, terminologia e 
processos, torna possível o gerenciamento de projetos de forma eficiente segundo as melhores práticas 
preconizadas, como o Guia PMBOK®. 
 
O objetivo desse curso é proporcionar aos servidores o desenvolvimento de habilidades e 
conhecimento em termos das técnicas e ferramentas mais adequadas para gerir prazos, escopos e 
riscos, motivar equipes, alocar e gerenciar recursos de modo a gerar maior produtividade, atuando 
como gerentes de projetos e implementando projetos com vistas a assegurar a efetiva e regular 
aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. 

Instrutora: Diana Leite Nunes dos Santos 

Mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade 

Católica de Brasília. Possui as certificações COBIT 5 Foundation e PMP – Project 

Management Professional. Atualmente é Assessora-Chefe da Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal e co-autora 

dos livros “Anuário da Governança de TI na Administração Pública Federal” e 

“Inovação: Estratégia, Gestão e Cultura”. 



 

 

 Programa: 

1. Contexto do Gerenciamento de Projetos nas Organizações; 

 1.1 - O cenário atual, as organizações e o gerenciamento de projetos; 

 1.2 - Conceito e Práticas: Programas, Projetos, Portfólios e Operação nas Organizações; 

2. Processos Organizacionais, Metodologias e Boas Práticas de Gerenciamento de Projetos: 

 2.1 - Metodologias de Gerenciamento de Projetos; 

 2.2 - Escritório de Projetos. Definições, tipos e atuação; 

3. O Planejamento de Projetos. Estratégias, Técnicas e Artefatos de Planejamento: 

 3.1- Técnicas e Ferramentas para definição de Escopo de Projetos; 

 3.2- O detalhamento das atividades de projetos para execução no prazo; 

 3.3 - Detalhamento de custos diretos e indiretos do projeto; 

 3.4 - Definindo critérios de qualidade do projeto; 

 3.5 - Definição de estratégia de gestão e contratação de recursos humanos para o projeto; 

 3.6 - O planejamento efetivo da comunicação. Mapeando stakeholders e seus papéis. 

 3.7 - Riscos em projetos. Identificação, tratamento e gestão eficaz de riscos; 

4. Execução de Projetos. Estratégia, Técnicas e Ferramentas para a Gestão Eficaz do Projeto: 

 4.1- Estratégias e técnicas para envolver stakeholders; 

 4.2- Controle integrado de mudanças. Gerenciamento de atividades focadas na entrega de produtos. 

 4.3- Comunicação estratégica na execução do Projeto. 

 4.4- Detalhamento do planejamento e re-planejamento do projeto. Estratégias para minimizar impactos. 

5. Garantindo o Sucesso dos Projetos. Desafios e Oportunidades no Monitoramento e Controle de Projetos; 

 5.1- Definindo indicadores e pontos de ação para fatos não previstos; 

6. Resultados do Projeto. Produtos e Lições Aprendidas no Encerramento de Projetos; 

 6.1 - Técnicas de levantamento, registro e consolidação de lições aprendidas do projeto. 

 
Público Alvo: profissionais que estão envolvidos de forma direta ou indiretamente com o gerenciamento de 
projetos e que desejam desenvolver e aprimorar suas habilidades em gerenciar projetos pessoais e profissionais 
por meio de técnicas e conhecimentos, estando aptos a assumirem novos desafios. 
 
Benefícios para os Participantes: capacitar os participantes por meio de técnicas, troca de experiências e 
casos práticos para que possam gerenciar projetos pessoais e profissionais de forma eficiente conforme padrões 
internacionais de técnicas e padrões segundo o Guia PMBOK®. Ao término do curso o participante receberá 
certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
 

Carga Horária: 24 horas 
 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 
Para mais informações, acesse:  

 
Curso Gerenciamento de Projetos na Administração 

http://www.ibgp.com/ly/etcgerproj
http://www.ibgp.com/ly/etcgerproj

