
 
 

O curso Gerenciamento de Projetos tem como objetivo desenvolver 
competências relacionadas ao gerenciamento de projetos, baseadas no 
PMI, possibilitando a aplicação dos conhecimentos e das técnicas e 
ferramentas nas práticas organizacionais. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

Ao final do curso os aprendizes deverão estar aptos a: 

Unidade I 

 Reconhecer a importância do gerenciamento de projetos para o 
alcance de resultados estratégicos 

 Identificar os principais conceitos do gerenciamento de projetos. 
 Identificar os processos e as principais áreas de conhecimento que 

envolvem o gerenciamento de projetos e o ciclo de vida de um 
projeto. 

 Identificar os envolvidos e as habilidades de Gerente de Projetos. 

Unidade II 

 Relacionar as técnicas de gerenciamento de projetos necessárias ao 
processo de Iniciação. 

 Estar alerta para a necessidade do envolvimento de todos os 
interessados desde o início do projeto. 

Unidade III 



 Relacionar as técnicas de gerenciamento de projetos necessárias ao 
processo de Planejamento. 

 Identificar que o planejamento pode ser revisto em função de 
mudanças que impactam o projeto. 

Unidade IV 

 Identificar os processos que envolvem a Execução de um projeto. 
 Afirmar a importância do envolvimento e responsabilidade da equipe 

do projeto. 
 Afirmar a importância de o gerente do projeto buscar continuamente o 

desenvolvimento de competências da equipe do projeto. 
 Identificar a importância do processo de comunicação para o 

gerenciamento do projeto. 

Unidade V 

 Identificar a importância de se controlar a execução de um projeto. 
 Relacionar as técnicas de gerenciamento de projetos necessárias ao 

processo de Controle de projetos. 

Unidade VI 

 Identificar a importância de se encerrar um projeto. 
 Relacionar as técnicas de gerenciamento de projetos necessárias ao 

encerramento de projetos. 

 
 
METODOLOGIA: 
 

O curso é disponibilizado na intranet e internet sem tutoria.  

Foram programadas avaliações ao final das Unidades e ao final do curso. 
As Unidades têm avaliações tais como Associar colunas, Palavra cruzada e 
Preencher lacunas. Ao final do curso, os aprendizes deverão realizar a 
Avaliação de Aprendizagem composta por um questionário. Todas as 
avaliações valem nota, conforme Critérios de Avaliação publicados na 
plataforma do curso. 

 
Público participante: Servidores e servidoras do INSS 



 
Carga horária: 10 h/a 
 
Curso com tutoria 
 
Sugerimos a dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das 
aulas e atividades propostas. 
 
Mapa do curso 

 
    Apresentação do curso 
    Critérios de Avaliação 
    Fórum - Fórum de Dúvidas Gerais 
    Biblioteca 

 
Tópico 2 
Unidade I  
 
    Aula 1 – Conceitos Legais 
    Aula 2 – Nosso Papel na Viagem 
    Aula 3 – Como Organizar a Viagem 
    Avaliação 01 da Unidade 1 
    Avaliação 02 da Unidade 1 

 
Tópico 3 
Unidade II 
 
    Aula 1 – Nossa viagem Começa Aqui 
    Avaliação 01 da Unidade 2 

 
Tópico 4 
Unidade III 
 
    Aula 1 – O Roteiro da Viagem 
    Aula 2 – O Cronograma da Viagem 

Avaliação 01 da Unidade 3 

 



Tópico 5 
Unidade IV 
 
 
    Aula 1 – Viajar Bem, Depende de Cada Um 
    Avaliação 01 da Unidade 4 

 

 

 
Tópico 6 
Unidade V 
 
 
    Aula 1 – Monitorando a Viagem 
    Avaliação 01 da Unidade 5 
 
 
 
Tópico 7 
Unidade VI 
 
 

    Aula 1 – O balanço da Viagem 
    Avaliação 01 da Unidade 6 
 
 
 
Tópico 8 
 
    Avaliação de Aprendizagem 
    Avaliação de Reação 
    Certificado 
 
 


