
DEPOIMENTOS
“O MBA conta com um corpo docente 
profundamente envolvido com a  gerência de 
projetos e o aluno aprende em profundidade 
temas como a gestão de programas e portfólios 
e alinhamento estratégico do PMO. O curso é 
ideal para profi ssionais em posições de liderança 
nas organizações, assim como para os que 
desejam a dupla certifi cação: um diploma de 
MBA junto com uma certifi cação do PMI®.”

PAULO TOSTES
Coordenador Pedagógico

NIZIO GUIMARÃES BRÊTAS 
Ex-aluno

Possui mais de 15 anos de experiência em gestão de equipes, processos e 
projetos em toda a América Latina, tanto em organizações públicas quanto 
privadas, nacionais e internacionais. Mestre em Administração pela PUC, 
MBA em Gestão de Projetos e diversas certificações da área de gestão, 
como a Project Management Professional® (PMP)® e a Certified Business 
Process Professional® (CBPP)® da ABPMP®.

“Estou no Peixe Urbano desde o início da empresa e com evolução e crescimento 
da plataforma no mercado, senti a necessidade de aprimorar meus conhecimentos 
na área de projetos. A opção do Instituto Infnet surgiu por indicação de amigos e 
aval da empresa. Desde o primeiro dia de curso pude perceber que a estrutura, a 
qualidade dos profissionais e a formação oferecida atenderia o meu objetivo. Hoje, 
aplico todo conhecimento adquirido no MBA em Gerenciamento de Projetos no 
meu dia a dia.”

“® 2012 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados. “PMI”, 
a logo PMI, “Making project management indispensable for business results”, 
“PMI Today, “PM Network”, “Project Management Journal”, “PMBOK”, 
“CAPM”, “Certified Associate in Project Management (CAPM)”, “PMP”, “Project 
Management Professional (PMP)”, a logo PMP, “PgMP”, “Program Management 
Professional (PgMP)”, “PMI-SP”, “PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”, “PMI-
RMP”, “PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)” e “OPM3” são marcas 
registradas do Project Management Institute, Inc. The PMI Registered Education 
Provider logo é uma marca registrada do Project Management Institute, Inc.”

www.infnet.edu.br/negocios
E D U C A Ç Ã O  S U P E R I O R  O R I E N T A D A  A O  M E R C A D O

INCLUÍDO NO MBA:
• Um conjunto de livros importante para o gestor de projetos;

• Uma vaga no curso Microsoft Project, do Instituto Infnet, para você 
dominar um dos softwares mais usados na gestão de projetos;

• Seu registro como membro estudante do PMI® Global, assim como do 
Capítulo do Rio do PMI®.



O MBA AUXILIA O ALUNO NA TRANSIÇÃO DE 
UMA POSIÇÃO DE CARREIRA TÉCNICA PARA 

UM CARGO DE GESTÃO E LIDERANÇA. PARA 
QUEM JÁ É GESTOR, O PROGRAMA CONSOLIDA 

CONHECIMENTOS E OFERECE UM VALIOSO 
FRAMEWORK PARA A GESTÃO DE SEUS PROJETOS.

BLOCO 

FRAMEWORK PMI® - 
GERENCIAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO, ESCOPO, 
QUALIDADE, TEMPO E 
CUSTOS.

GERENCIAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO, ESCOPO E 
QUALIDADE EM PROJETOS
Processos de gerenciamento de integração, 

escopo e qualidade; desenvolvimento de termo 

de abertura, plano de gerenciamento, orientação, 

monitoramento e controle de projetos; controle 

integrado de mudanças; encerramento de 

projetos; coleta de requisitos; definição do 

escopo; Estrutura Analítica de Projetos (EAP); 

verificação e controle do escopo; planejamento, 

garantia e controle da qualidade. Aplicação de 

exercícios práticos e estudos de caso.

GERENCIAMENTO DE TEMPO 
E CUSTOS EM PROJETOS
Processos de gerenciamento de tempo e custos; 

definição e sequenciamento de atividades; 

estimativa de recursos e duração de atividades; 

desenvolvimento e controle de cronograma; 

estimativa de custos; determinação do orçamento 

e controle de custos; aplicação de exercícios 

práticos e estudo de caso. 

PROJETO DO BLOCO
O aluno seleciona um projeto relacionado a 

temas profissionais e desenvolve um plano 

de gerenciamento de projeto aderente ao 

framework PMI®. O plano estabelecido deve 

contemplar todas as áreas de conhecimento 

desenvolvidas no bloco.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Aplicar a metodologia do PMI® na gerência 

de projetos no que tange às áreas de 

conhecimento de integração, escopo, 

qualidade, tempo e custos. 

• Avaliar criticamente o planejamento e 

acompanhamento dos diversos componentes 

de um projeto nas áreas de conhecimento 

tratadas no bloco. 

• Integrar as diferentes partes componentes de 

um projeto. 

• Planejar e conduzir processos de integração 

em projetos. 

• Planejar e conduzir processos de escopo em 

projetos. 

• Planejar e conduzir processos de tempo em 

projetos.

• Planejar e conduzir processos de custo em 

projetos.

PREPARA PARA OS EXAMES
É parte da preparação para o CAPM® e para 

o PMP®.

BLOCO 

FRAMEWORK PMI®  - 
GERENCIAMENTO DE 
RISCOS, AQUISIÇÕES, 
RECURSOS HUMANOS, 
COMUNICAÇÕES E 
STAKEHOLDERS

GERENCIAMENTO DE RISCOS 
E AQUISIÇÕES EM PROJETOS
Planejamento do modelo de gerenciamento de 

riscos; identificação e análise dos riscos; análise 

qualitativa e quantitativa de riscos; planejamento 

de respostas aos riscos; monitoramento e 

controle dos riscos; planejamento, condução, 

administração e encerramento de aquisições; 

exercícios e estudos de caso.

GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, 
COMUNICAÇÕES E 
STAKEHOLDERS EM 
PROJETOS
Desenvolvimento do plano de recursos humanos; 

contratação ou mobilização da equipe do 

projeto; desenvolvimento e gerenciamento 

da equipe de projeto; identificação das partes 

interessadas; planejamento das comunicações; 

distribuição das informações; gerenciamento 

das expectativas; relatório do desempenho do 

projeto;  identificação, registro e planejamento 

das partes interessadas; criação do plano de 

gerenciamento e controle do engajamento 

das partes interessadas; registro das questões; 

exercícios e estudos de caso.

PROJETO DO BLOCO
O aluno seleciona um projeto relacionado a 

temas profissionais e desenvolve um plano 

de gerenciamento de projeto aderente ao 

framework PMI®. O plano estabelecido deve 

contemplar todas as áreas de conhecimento 

desenvolvidas no bloco.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Aplicar a metodologia do PMI® na gerência 

de projetos no que tange às áreas de 

conhecimento gerenciamento de riscos, 

aquisições, recursos humanos, comunicações 

e stakeholders. 

• Avaliar criticamente o planejamento e 

acompanhamento dos diversos componentes 

de um projeto nas áreas de conhecimento 

tratadas no bloco. 

• Planejar e conduzir os processos de riscos 

do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

aquisições do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de recursos 

humanos do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

comunicação do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

stakeholders do projeto.

PREPARA PARA OS EXAMES
É parte da preparação para o CAPM® e para 

o PMP®.

 BLOCO 
GESTÃO DE PROGRAMAS, 
PORTFÓLIO E O PMO

PROGRAMAS, PORTFÓLIO E 
O PMO
Constituição e funcionamento de um PMO; 

alinhamento do PMO à gestão estratégica e 

seleção de projetos; tipos e formas de trabalho 

do PMO; indicadores de avaliação de programas 

e portfólios; estudos de casos e aplicações reais.

FINANÇAS E 
CONTABILIDADE APLICADAS 
A PROJETOS
Matemática financeira em projetos; valor 

presente e valor futuro; avaliação financeira 

de projetos, break-even point, payback, Valor 

Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno 

(TIR); conceitos fundamentais de contabilidade 

empresarial; elaboração e compreensão de DRE e 

de fluxo de caixa.

PROJETO DO BLOCO
O aluno realiza a análise de viabilidade financeira 

de um projeto específico, apresentando  cenários, 

demonstrativo de fluxo de caixa, indicadores 

de análise e sua conclusão sobre a viabilidade 

do projeto.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Compreender a estrutura, papel e 

funcionamento de um PMO. 

• Ser capaz de elaborar um plano de 

implantação de um PMO. 

• Avaliar criticamente o papel de um PMO.

• Compreender a estrutura conceitual de 

planejamento financeiro e contábil. 

• Compreender os impactos que os projetos 

possuem nas metas financeiras das 

organizações.

• Elaborar um fluxo de caixa para um projeto. 

Avaliar indicadores financeiros de projetos.

BLOCO 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS EM 
PROJETOS

ÉTICA, GERENCIAMENTO DE 
PESSOAS E LIDERANÇA
Ética, responsabilidade profissional e habilidades 

interpessoais destacadas pelo PMI®: liderança; 

desenvolvimento de equipes; teorias de gestão 

de pessoas.

GERENCIAMENTO DE 
CONFLITOS, COMUNICAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO
Habilidades interpessoais destacadas pelo PMI®: 

influência, processo decisório; negociação; 

conhecimentos político e cultural; gestão do 

conhecimento organizacional e sua aplicação em 

projetos; gestão de conflitos e motivação.

PROJETO DO BLOCO
Estudo de caso abordando a gerência de projetos 

e os aspectos éticos e comportamentais em 

projetos.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Compreender a importância do 

relacionamento humano na gestão de 

projetos. 

• Aplicar as teorias mais modernas de 

liderança, negociação e gestão de conflitos. 

• Aplicar as técnicas mais comuns de gestão 

de conflitos. 

• Aplicar as técnicas mais comuns de 

negociação e motivação. 

• Aplicar técnicas de gestão de conhecimento.

• Compreender os elementos-chave de um 

processo de comunicação eficaz.

OBSERVAÇÃO:

O projeto pedagógico deste MBA está em constante atualização e 

evolução. Assim, é recomendável que você verifique, no momento da sua 

matrícula, eventuais atualizações no conteúdo.

Essa Pós-Graduação adere integralmente 
aos requisitos legais estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Educação, sendo uma 
Pós-Graduação lato sensu reconhecida pela 
legislação brasileira.

O Instituto Infnet é um Registered 

Education Provider® do PMI®, além 

de manter relações próximas com o Chapter 

Rio do PMI®. O MBA conta com professores 

atuantes no mercado, que utilizam uma 

abordagem que equilibra teoria e prática de 

gerência de projetos. Ao final do programa, 

o aluno está preparado para obter a 

certificação Project Management Professional 

(PMP)®, o título mais reconhecido 

internacionalmente para gerentes de projetos.

COMO SÃO AS AULAS 
NO DIA A DIA?

O MBA foi desenvolvido especialmente 

para profissionais e gestores que 

buscam dominar o framework do Project 

Management Institute® (PMI)® tanto para 

aplicação prática em seu dia a dia quanto 

para obter a certificação PMP®. Para 

ingressar, o aluno deve ser aprovado em 

entrevista com o coordenador.

QUEM PODE 
ESTUDAR?

O aluno aprende a aplicar o framework do 

PMBOK® Guide do PMI®, a planejar projetos 

alinhados às estratégias corporativas, os 

princípios de um Project Management 

Office (PMO) e a gerenciar um portfólio de 

projetos e programas, além de lidar com 

aspectos comportamentais como liderança, 

comunicação, negociação e inteligência 

emocional, tão valorizados pelo mercado.

O QUE O ALUNO
APRENDE?



O MBA AUXILIA O ALUNO NA TRANSIÇÃO DE 
UMA POSIÇÃO DE CARREIRA TÉCNICA PARA 

UM CARGO DE GESTÃO E LIDERANÇA. PARA 
QUEM JÁ É GESTOR, O PROGRAMA CONSOLIDA 

CONHECIMENTOS E OFERECE UM VALIOSO 
FRAMEWORK PARA A GESTÃO DE SEUS PROJETOS.

BLOCO 

FRAMEWORK PMI® - 
GERENCIAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO, ESCOPO, 
QUALIDADE, TEMPO E 
CUSTOS.

GERENCIAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO, ESCOPO E 
QUALIDADE EM PROJETOS
Processos de gerenciamento de integração, 

escopo e qualidade; desenvolvimento de termo 

de abertura, plano de gerenciamento, orientação, 

monitoramento e controle de projetos; controle 

integrado de mudanças; encerramento de 

projetos; coleta de requisitos; definição do 

escopo; Estrutura Analítica de Projetos (EAP); 

verificação e controle do escopo; planejamento, 

garantia e controle da qualidade. Aplicação de 

exercícios práticos e estudos de caso.

GERENCIAMENTO DE TEMPO 
E CUSTOS EM PROJETOS
Processos de gerenciamento de tempo e custos; 

definição e sequenciamento de atividades; 

estimativa de recursos e duração de atividades; 

desenvolvimento e controle de cronograma; 

estimativa de custos; determinação do orçamento 

e controle de custos; aplicação de exercícios 

práticos e estudo de caso. 

PROJETO DO BLOCO
O aluno seleciona um projeto relacionado a 

temas profissionais e desenvolve um plano 

de gerenciamento de projeto aderente ao 

framework PMI®. O plano estabelecido deve 

contemplar todas as áreas de conhecimento 

desenvolvidas no bloco.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Aplicar a metodologia do PMI® na gerência 

de projetos no que tange às áreas de 

conhecimento de integração, escopo, 

qualidade, tempo e custos. 

• Avaliar criticamente o planejamento e 

acompanhamento dos diversos componentes 

de um projeto nas áreas de conhecimento 

tratadas no bloco. 

• Integrar as diferentes partes componentes de 

um projeto. 

• Planejar e conduzir processos de integração 

em projetos. 

• Planejar e conduzir processos de escopo em 

projetos. 

• Planejar e conduzir processos de tempo em 

projetos.

• Planejar e conduzir processos de custo em 

projetos.

PREPARA PARA OS EXAMES
É parte da preparação para o CAPM® e para 

o PMP®.

BLOCO 

FRAMEWORK PMI®  - 
GERENCIAMENTO DE 
RISCOS, AQUISIÇÕES, 
RECURSOS HUMANOS, 
COMUNICAÇÕES E 
STAKEHOLDERS

GERENCIAMENTO DE RISCOS 
E AQUISIÇÕES EM PROJETOS
Planejamento do modelo de gerenciamento de 

riscos; identificação e análise dos riscos; análise 

qualitativa e quantitativa de riscos; planejamento 

de respostas aos riscos; monitoramento e 

controle dos riscos; planejamento, condução, 

administração e encerramento de aquisições; 

exercícios e estudos de caso.

GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, 
COMUNICAÇÕES E 
STAKEHOLDERS EM 
PROJETOS
Desenvolvimento do plano de recursos humanos; 

contratação ou mobilização da equipe do 

projeto; desenvolvimento e gerenciamento 

da equipe de projeto; identificação das partes 

interessadas; planejamento das comunicações; 

distribuição das informações; gerenciamento 

das expectativas; relatório do desempenho do 

projeto;  identificação, registro e planejamento 

das partes interessadas; criação do plano de 

gerenciamento e controle do engajamento 

das partes interessadas; registro das questões; 

exercícios e estudos de caso.

PROJETO DO BLOCO
O aluno seleciona um projeto relacionado a 

temas profissionais e desenvolve um plano 

de gerenciamento de projeto aderente ao 

framework PMI®. O plano estabelecido deve 

contemplar todas as áreas de conhecimento 

desenvolvidas no bloco.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Aplicar a metodologia do PMI® na gerência 

de projetos no que tange às áreas de 

conhecimento gerenciamento de riscos, 

aquisições, recursos humanos, comunicações 

e stakeholders. 

• Avaliar criticamente o planejamento e 

acompanhamento dos diversos componentes 

de um projeto nas áreas de conhecimento 

tratadas no bloco. 

• Planejar e conduzir os processos de riscos 

do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

aquisições do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de recursos 

humanos do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

comunicação do projeto. 

• Planejar e conduzir os processos de 

stakeholders do projeto.

PREPARA PARA OS EXAMES
É parte da preparação para o CAPM® e para 

o PMP®.

 BLOCO 
GESTÃO DE PROGRAMAS, 
PORTFÓLIO E O PMO

PROGRAMAS, PORTFÓLIO E 
O PMO
Constituição e funcionamento de um PMO; 

alinhamento do PMO à gestão estratégica e 

seleção de projetos; tipos e formas de trabalho 

do PMO; indicadores de avaliação de programas 

e portfólios; estudos de casos e aplicações reais.

FINANÇAS E 
CONTABILIDADE APLICADAS 
A PROJETOS
Matemática financeira em projetos; valor 

presente e valor futuro; avaliação financeira 

de projetos, break-even point, payback, Valor 

Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno 

(TIR); conceitos fundamentais de contabilidade 

empresarial; elaboração e compreensão de DRE e 

de fluxo de caixa.

PROJETO DO BLOCO
O aluno realiza a análise de viabilidade financeira 

de um projeto específico, apresentando  cenários, 

demonstrativo de fluxo de caixa, indicadores 

de análise e sua conclusão sobre a viabilidade 

do projeto.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Compreender a estrutura, papel e 

funcionamento de um PMO. 

• Ser capaz de elaborar um plano de 

implantação de um PMO. 

• Avaliar criticamente o papel de um PMO.

• Compreender a estrutura conceitual de 

planejamento financeiro e contábil. 

• Compreender os impactos que os projetos 

possuem nas metas financeiras das 

organizações.

• Elaborar um fluxo de caixa para um projeto. 

Avaliar indicadores financeiros de projetos.

BLOCO 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS EM 
PROJETOS

ÉTICA, GERENCIAMENTO DE 
PESSOAS E LIDERANÇA
Ética, responsabilidade profissional e habilidades 

interpessoais destacadas pelo PMI®: liderança; 

desenvolvimento de equipes; teorias de gestão 

de pessoas.

GERENCIAMENTO DE 
CONFLITOS, COMUNICAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO
Habilidades interpessoais destacadas pelo PMI®: 

influência, processo decisório; negociação; 

conhecimentos político e cultural; gestão do 

conhecimento organizacional e sua aplicação em 

projetos; gestão de conflitos e motivação.

PROJETO DO BLOCO
Estudo de caso abordando a gerência de projetos 

e os aspectos éticos e comportamentais em 

projetos.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
• Compreender a importância do 

relacionamento humano na gestão de 

projetos. 

• Aplicar as teorias mais modernas de 

liderança, negociação e gestão de conflitos. 

• Aplicar as técnicas mais comuns de gestão 

de conflitos. 

• Aplicar as técnicas mais comuns de 

negociação e motivação. 

• Aplicar técnicas de gestão de conhecimento.

• Compreender os elementos-chave de um 

processo de comunicação eficaz.

OBSERVAÇÃO:

O projeto pedagógico deste MBA está em constante atualização e 

evolução. Assim, é recomendável que você verifique, no momento da sua 

matrícula, eventuais atualizações no conteúdo.

Essa Pós-Graduação adere integralmente 
aos requisitos legais estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Educação, sendo uma 
Pós-Graduação lato sensu reconhecida pela 
legislação brasileira.

O Instituto Infnet é um Registered 

Education Provider® do PMI®, além 

de manter relações próximas com o Chapter 

Rio do PMI®. O MBA conta com professores 

atuantes no mercado, que utilizam uma 

abordagem que equilibra teoria e prática de 

gerência de projetos. Ao final do programa, 

o aluno está preparado para obter a 

certificação Project Management Professional 

(PMP)®, o título mais reconhecido 

internacionalmente para gerentes de projetos.

COMO SÃO AS AULAS 
NO DIA A DIA?

O MBA foi desenvolvido especialmente 

para profissionais e gestores que 

buscam dominar o framework do Project 

Management Institute® (PMI)® tanto para 

aplicação prática em seu dia a dia quanto 

para obter a certificação PMP®. Para 

ingressar, o aluno deve ser aprovado em 

entrevista com o coordenador.

QUEM PODE 
ESTUDAR?

O aluno aprende a aplicar o framework do 

PMBOK® Guide do PMI®, a planejar projetos 

alinhados às estratégias corporativas, os 

princípios de um Project Management 

Office (PMO) e a gerenciar um portfólio de 

projetos e programas, além de lidar com 

aspectos comportamentais como liderança, 

comunicação, negociação e inteligência 

emocional, tão valorizados pelo mercado.

O QUE O ALUNO
APRENDE?



DEPOIMENTOS
“O MBA conta com um corpo docente 
profundamente envolvido com a  gerência de 
projetos e o aluno aprende em profundidade 
temas como a gestão de programas e portfólios 
e alinhamento estratégico do PMO. O curso é 
ideal para profi ssionais em posições de liderança 
nas organizações, assim como para os que 
desejam a dupla certifi cação: um diploma de 
MBA junto com uma certifi cação do PMI®.”

PAULO TOSTES
Coordenador Pedagógico

NIZIO GUIMARÃES BRÊTAS 
Ex-aluno

Possui mais de 15 anos de experiência em gestão de equipes, processos e 
projetos em toda a América Latina, tanto em organizações públicas quanto 
privadas, nacionais e internacionais. Mestre em Administração pela PUC, 
MBA em Gestão de Projetos e diversas certificações da área de gestão, 
como a Project Management Professional® (PMP)® e a Certified Business 
Process Professional® (CBPP)® da ABPMP®.

“Estou no Peixe Urbano desde o início da empresa e com evolução e crescimento 
da plataforma no mercado, senti a necessidade de aprimorar meus conhecimentos 
na área de projetos. A opção do Instituto Infnet surgiu por indicação de amigos e 
aval da empresa. Desde o primeiro dia de curso pude perceber que a estrutura, a 
qualidade dos profissionais e a formação oferecida atenderia o meu objetivo. Hoje, 
aplico todo conhecimento adquirido no MBA em Gerenciamento de Projetos no 
meu dia a dia.”
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Provider logo é uma marca registrada do Project Management Institute, Inc.”
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E D U C A Ç Ã O  S U P E R I O R  O R I E N T A D A  A O  M E R C A D O

INCLUÍDO NO MBA:
• Um conjunto de livros importante para o gestor de projetos;

• Uma vaga no curso Microsoft Project, do Instituto Infnet, para você 
dominar um dos softwares mais usados na gestão de projetos;

• Seu registro como membro estudante do PMI® Global, assim como do 
Capítulo do Rio do PMI®.


