
 

 

 

 

 

 

Implantando Escritório de Projetos 

Instrutor: Alisson Teixeira 

Mestre em Inteligência Artificial pela Universidade de Brasília. Possui MBA em Gestão 

Estratégica e MBA em Gestão de Projetos, além das certificações: PMP, ITIL e 

COBIT. Foi Analista de TI do Banco Central do Brasil, onde trabalhou no Escritório de 

Projetos de TI e foi um dos gerentes de implantação do ITIL naquela Autarquia. 

Atualmente é Analista Legislativo da Câmara dos Deputados. 

 

Apresentação: 

Cada vez mais, as organizações públicas operam em um ambiente onde os recursos são escassos e a 

busca por resultados positivos é a força motriz. Dentro desse contexto, a atuação do Escritório de 

Projetos se torna uma peça-chave para o alcance dos resultados. Portanto, estabelecer um escritório 

de projetos que agregue valor aos resultados organizacionais passa a ser um desafio cada vez maior 

nos dias atuais, principalmente dentro de uma organização pública. 

 

Esse curso se propõe apresentar aos participantes uma abordagem consolidada para a implantação de 

um Escritório de Projetos no Setor Público, de forma a retratar os problemas envolvendo o dia-a-dia de 

projetos da Esfera Pública, bem como soluções práticas que visam melhorar o controle, a qualidade 

das informações e a entrega desses projetos. 



 

 

Programa: 
 
1 – Gerenciamento de Projetos com base no PMBok: 

a. Áreas; 

b. Processos; 

c. Patrocinadores e Stakeholders. 

 

2– Escritório de Projetos: 

a. Cultura Organizacional; 

b. Tipos de Escritórios de Projetos; 

c. Maturidade Organizacional X Maturidade do Gerenciamento dos Projetos. 

 

3– Implantando um Escritório de Projetos: 

a. Abordagem Adote e Adapte; 

b. Problemas do Setor Público; 

c. Apresentação de práticas para a implantação de um Escritório de Projetos. 

 
 
Público Alvo: profissionais envolvidos com a temática de gerenciamento de projetos, tais como 
gerentes de projetos, servidores atuantes nos escritórios de projetos, auditores, gerentes funcionais, 
coordenadores, chefias e alta-direção. 
 
Benefícios para os Participantes: o treinamento em questão proporciona ao participante a 
visualização de uma abordagem mais prática do gerenciamento de projetos, além de permitir que esse 
participante adote um conjunto de práticas consolidadas, adaptando-as à sua realidade (método adote 
e adapte).  
 
Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 16 horas 
 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 

Para mais informações, acesse:  

 

Curso Implantando Escritório de Projetos 

 

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

