O MBA EM GERÊNCIA DE PROJETOS COM FRAMEWORK PMI® E
METODOLOGIAS ÁGEIS CAPACITA O ALUNO PARA A APLICAÇÃO DAS
MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE PROJETOS UTILIZANDO TANTO
AS ABORDAGENS PREDITIVAS QUANTO AS ÁGEIS, PROPORCIONANDO
AO PROFISSIONAL A TRANSIÇÃO DE UMA CARREIRA TÉCNICA PARA
UM CARGO DE LIDERANÇA. PARA QUEM JÁ É GESTOR, O CURSO
CONSOLIDA CONHECIMENTOS E OFERECE UM VASTO CONJUNTO
DE FERRAMENTAS E PRÁTICAS PARA A GERÊNCIA DE PROJETOS. O
PROGRAMA PREPARA O PROFISSIONAL PARA AS CERTIFICAÇÕES
CAPM®, PMP® E PMI-ACP® DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
(PMI)®, ALÉM DA CERTIFICAÇÃO CERTIFIED SCRUMMASTER® (CSM)
DA SCRUM ALLIANCE®.
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Escritório de Gerenciamento de Projetos ou
Project Management Office (PMO) em ambientes

GERENCIAMENTO DE
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Avaliar criticamente o andamento de projetos

Realizar o planejamento, a execução,

Explicar os tipos e formas de trabalho do PMO;

monitoramento e controle dos riscos do

Construir indicadores de avaliação de programas

projeto; Utilizar ferramentas e técnicas para

e portfólio.

que gerencia ou de que participa; Realizar
a iniciação, o planejamento, a execução,
monitoramento, controle e encerramento da
integração do projeto; Desenvolver artefatos de
gestão de projetos como o termo de abertura
de projetos e o plano de gerenciamento de
projetos; Orientar e gerenciar o trabalho do
projeto; Aplicar ferramentas e técnicas para
gerenciar o conhecimento do projeto; Realizar
o controle integrado de mudanças; Realizar o
encerraramento dos projetos ou fases; Realizar
o planejamento, monitoramento e o controle do
escopo do projeto; Planejar o gerenciamento
do escopo; Utilizar ferramentas e técnicas para
coletar os requisitos e definir o escopo; Criar
Estruturas Analíticas de Projetos (EAP); Realizar
o planejamento, execução, monitoramento
e controle da qualidade do projeto; Planejar,
gerenciar e controlar a qualidade de projetos.

de projetos que utilizam de metodologias
preditivas e/ou ágeis; Construir o alinhamento do
PMO à gestão estratégica e seleção de projetos;

identificar riscos; Realizar análises qualitativas e
quantitativas dos riscos; Selecionar estratégias
de respostas aos riscos; Planejar e implementar
as respostas aos riscos; Realizar o planejamento,
a execução, monitoramento e controle das
aquisições do projeto; Planejar o gerenciamento
das aquisições; Explicar os tipos de contratos
mais usuais em projetos; Utilizar ferramentas e
técnicas para conduzir e controlar as aquisições
em projetos.
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COMUNICAÇÕES E
STAKEHOLDERS EM
PROJETOS

INOVAÇÃO E DESIGN
THINKING
Explicar os principais conceitos de inovação de
produtos e serviços; Desenvolver competências
individuais e organizacionais realativas à
inovação e criação; Estimular a geração de
idéias, a criatividade, a inovação organizacional
e a sustentabilidade; Explicar os conceitos,
técnicas e abordagens que caracterizam o
Design Thinking e a resolução de problemas
através de seu pensamento típico; Utlizar
metodologias inovadoras em projetos; Explicar
os conceitos de ética e estética e também do
pensamento divergente; Construir a experiência
de usuário utilizando-se de pesquisa e análise de
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estimativas dos custos utilizando diferentes
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ferramentas e técnicas; Determinar o orçamento

execução, monitoramento e controle dos

do projeto e controlar os custos; Realizar o

Um projeto inovador usando princípios do design

stakeholders do projetos; Identificar as partes

planejamento, monitoramento e controle do

thinking.

interessadas, incluindo seu grau de envolvimento

cronograma do projeto; Planejar o gerenciamento

e influência no ambiente do projeto; Planejar,

do cronograma; Definir e sequenciar as

gerenciar e monitorar o engajamento das partes

atividades; Aplicar ferramentas e técnicas

interessadas.

com particular enfoque nas áreas de integração,
escopo, qualidade, cronograma e custos.

revisão, cedo e frequentemente, com base nas
prioridades das partes interessadas; Desenvolver
estratégias para envolver as partes interessadas
atuais e futuras, criando um ambiente de
confiança que alinhe necessidades e expectativas
e equilibre solicitações com a compreensão
de custo/esforço envolvidos; Promover a
participação e colaboração durante toda o ciclo
de vida do projeto; Dominar as ferramentas para
uma tomada de decisão eficaz e informada;
Criar um ambiente de confiança, aprendizado,
colaboração e resolução de conflitos que
promova auto-organização da equipe; Ser
capaz de melhorar os relacionamentos entre os
membros da equipe e cultivar uma cultura de
alto desempenho; Produzir e manter um plano
evolutivo, desde a iniciação até o fechamento,
baseado em metas, valores, riscos, restrições,
feedback dos stakeholders e revisão das
conclusões; Identificar continuamente problemas,
impedimentos e riscos; Priorizar e resolver
problemas em tempo e de forma hábil; Monitorar
e comunicar o status da resolução de problemas;
Implementar processo melhorias para evitar
problemas crônicos; Melhorar continuamente
a qualidade, eficácia e valor do produto,
do processo e do time; Descrever o Scrum
como prática de gerenciamento ágil; Utilizar
ferramentas e técnicas do Scrum em ambientes
diversificados; Atuar de forma assertiva em
cerimônias Scrum; Aplicar conceitos Scrum como
sprint e product backlog, dentre outros.

LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO
EM PROJETOS
Diferenciar liderança e administração; Identificar
as limitações das teorias comportamentais;

de participação e liderança; Diferenciar as visões
tradicionais, de relações humanas e interacionista
sobre conflitos; Comparar os conflitos de tarefa,
de relacionamento e de processo; Descrever

Um projeto de qualquer área que utilize
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integrativa; Identificar os estágios do processo de

aquisições, recursos, comunicações e

negociação; Aplicar técnicas de negociação para

stakeholders.

o gerenciamento de projetos.

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.

produzindo incrementos de alto valor para

Identificar as variáveis situacionais no modelo
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projeto.”
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ágil no contexto do projeto, da equipe e da

Descrever o modelo de contingência; Explicar

para desenvolver e controlar o cronograma do
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EM PROJETOS

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

PROJETO DO BLOCO
Um projeto de qualquer área que utilize
princípios ágeis em seu desenvolvimento.

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,
alinhamento estratégico do PMO, metodologias
preditivas e ágeis, inovação e design thinking.
Juntamos o melhor de ambas abordagens para
fornecer uma formação diversiﬁcada e robusta.
O curso é ideal para proﬁssionais em posições de
liderança nas organizações, assim como para os
que desejam a dupla certiﬁcação: um diploma de
MBA junto com as mais valorizadas certiﬁcações do
mercado em gerenciamento de projetos.”

PROF. PAULO TOSTES

DIFERENCIAIS

1
2

Registro como Membro PMI: Incluído no MBA está o registro do
aluno, por um ano, como membro estudante do Chapter Rio do

Possui vasta 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)®, PMI-ACP® - Profissional
Certificado em Métodos Ágeis e a Certified Business Process Professional®

PMI®, assim como do PMI® Global.

NIZIO GUIMARÃES BRÊTAS
Simulados: Simulados preparatórios para o exame PMP do

Ex-aluno

Project Management Institute®. Material didático e disciplinas

“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.”

do programa alinhados com a sexta edição do Guia de
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK).

3

Coordenador Pedagógico

Design Thinking e Inovação: Prepara o aluno para atuar como um
catalisador de novas ideias e na utilização de metodologias que
comprovadamente fornecem resultados em inovação nas áreas de
serviços, projetos e produtos.”

EDUCAÇÃO SUPERIOR ORIENTADA AO MERCADO

negocios.infnet.edu.br

