MBA Gestão de Projetos PMI®
Objetivos / Diferencial Competitivo
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Ger enciar pr ojet os em nível de excelência é fat or essencial par a a sobr evivência
das or ganizações. Ist o t em de ser feit o de forma excepcional, conduzido por
profissionais qualificados e, principalmente, certificados por associações de nível
internacional, observando as novas exigências da globalização, quer par a at ender
organizações privadas, governamentais ou ONG’ s.
O Pr oject M anagement Inst it ut e (PMI® ) pr ovê t ecnicidade, met odologia e
pr ofissionalismo necessár ios par a at ender est as solicit ações com segur ança e
qualidade melhor ando os resultados dos projetos, em confor midade com o
planejamento estratégico empresarial.
Est e cur so foi pr emiado e consagr ado, pelo segundo ano consecut ivo, pela
Revist a Você S/A, como um dos "M elhor es Cur sos de M BA em Gest ão de
Tecnologia da Informação do País”.
Conteúdo Programático
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Carga horária total: 376 horas/ aula
Módulo: Fundamentos dos Projetos
Estrutura de Gerenciamento de Projetos
Gerente de Projetos - Habilidades e Responsabilidades
Ciclo de Vida e Grupos de Processos
Iniciação - Termo de Abertura e Escopo Inicial
Estudo de Caso I
Módulo: Escopo e Tempo
Gerenciamento do Escopo
Gerenciamento do Tempo
Estudo de Caso II
M ódulo: Custos e Aquisições
Conceitos Financeiros e Gerenciamento dos Custos
Gerenciamento das Aquisições, Contratos e Propostas
Estudo de Caso III
Módulo: Competências Gerenciais - os aspectos humanos do projeto
Gerente de Projetos e os Diferentes Papéis Gerenciais
Comunicação, Negociação e Liderança
Gerenciamento dos Recursos Humanos
Gerenciamento das Comunicações
Ética e Responsabilidade Profissional
Estudo de Caso IV
Módulo: Qualidade e Riscos
Métodos Quantitativos aplicados à Gestão de Projetos
Gerenciamento da Qualidade
Gerenciamento de Riscos
Estudo de Caso V

Módulo: Integrando e Entregando o Projeto
Gestão da Integração
Dinâmica de Execução, Controle e Encerramento
Estudo de Caso VI
Módulo: Governança de Projetos
Gerenciamento de Mudanças (MoC)
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Portfólio e Programas
Módulo: Certificação
Revisão para preparação de certificação PMP®
Exame Simulado e Revisão Geral
Módulo: Produção Acadêmica
Orientação ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso
Metodologia de Projeto e Pesquisa
O conteúdo programático é de propriedade da FIAP e está protegido pelo artigo 7º, §3º, da Lei
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

Metodologia
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Aulas exposit ivas, apr esent ações, est udo de casos, dinâmicas de gr upos, filmes,
testes para implementação prática dos conceitos.
Além das at ividades pr esenciais, pr ofessor es e alunos int er agem de for ma
dinâmica e cont ínua, em um ambient e colabor at ivo, por meio do por t al da
Instituição. Nesse ambiente é possível acessar o material didático das disciplinas
e ent r egar t r abalhos. Além disso, t ambém é mais um meio de comunicação par a
a or ient ação do Tr abalho de Conclusão de Cur so (TCC), per mit indo que, mesmo à
distância, orientador e orientandos possam participar no seu desenvolvimento.
Qualificação Obtida
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Ao final do programa, concluídas as exigências de cada disciplina e todos os
créditos do curso, o participante obterá o título de MBA em Gestão de Projetos
PMI® .
Critérios de Seleção
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o

o
o
o

Experiência profissional: o candidato deverá ter, no mínimo, 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada em qualquer área, seja ela técnica ou
humana;
Entrevista e análise curricular;
Conhecimentos básicos de língua inglesa;
Disponibilidade de vagas para o curso.

Coordenação
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Prof. Danubio Becker Borba
o
o

Mestrando em Engenharia Mecânica pela Unicamp
Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Análise de
Sistemas pela FASP

o
o
o
o
o

o
o

Gerente de Projetos - certificado pelo PMI® desde 1998
Fundador do Capítulo São Paulo do PMI®
Diretor técnico de projetos da FIAP Corporate
30 anos de experiência na área de tecnologia da Informação nas empresas
IBM, Hewlett-Packard e Grupo Telefonica
Reconhecido pelo PMI® com o prêmio - 2005 Product of the Year - pelo
desenvolvimento de um produto na área educacional em parceria com outros
profissionais da área. (PMDome® )
Autor (co-autoria) de dois livros na área de gerenciamento de projetos
É professor nos cursos de gestão de projetos da FIAP, FGV Management,
Fundação Dom Cabral, UNITRI, ESI (George Washington University) e MBAFIA-USP em Administração de Projetos

Duração/ Dias de Aulas/ Local
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Duração prevista: 12 meses
Data prevista para início: 02 de março de 2009
Campus III (Av. Paulista, 1106)
Dias de aula: Segundas e Terças, das 19h20 às 22h50
e 4 Sábados, das 8h30 às 16h30
Data prevista para início: 04 de março de 2009
Local: Campus III (Av. Paulista, 1106)
Dias de aula: Quartas e Sextas, das 19h20 às 22h50
e 4 Sábados, das 8h30 às 16h30
Data prevista para início: 16 de março de 2009
Campus IV (Alphaville - Al. Araguaia, 1142 - Bloco IV)
Dias de aula: Segundas e Quartas, das 19h20 às 22h50
e 4 Sábados, das 8h30 às 16h30
Data prevista para início: 17 de março de 2009
Campus III (Av. Paulista, 1106)
Dias de aula: Terças e Quintas, das 19h20 às 22h50
e 4 Sábados, das 8h30 às 16h30
Parcerias
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