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1 - Introdução

 Introdução

2 - O que é Gerenciamento de Projetos?

 O que é Gerenciamento de Projetos?

 Qual a utilidade de se ter a competência de gerenciamento de projetos?

 O que é ser um gerente de projetos?

 O que é um projeto?

 Por que as organizações realizam projetos?

 Dimensão do gerenciamento de projetos

 Portfólio de projetos

 Programa de projetos

 Projetos

 Ciclo de vida dos projetos

 Ciclo de vida dos projetos x ciclo de vida dos produtos

 Processos e projetos são diferentes

 Partes interessadas

 Introdução: Mas o que é o gerenciamento de projetos? Duração: 00:14:40

 Introdução: ciclo de vida de projetos e produtos, processos x projetos e as partes interessadas Duração: 00:11:04

 Questionário 11 questões



3 - Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa

 Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa

 O contexto

 O surgimento da demanda

 O e-mail

 Trabalhando com gerenciamento de projetos: conhecendo o Carlos Duração: 00:08:26

4 - Iniciação do projeto

 Iniciação do projeto

 O termo de abertura do projeto

 A transição para o planejamento

 Trabalhando com a iniciação Duração: 00:08:40

 Questionário 5 questões

5 - Planejamento

 Planejamento

 Definição de ferramentas

 Gerenciamento do escopo

 Documento de requisitos

 Processo de levantamento de requisitos

 Definindo as ferramentas de trabalho Duração: 00:06:12

 Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 1) Duração: 00:08:01

 Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 2) Duração: 00:09:56

 Questionário 2 questões

6 - EAP: Estrutura Analítica do Projeto

 EAP: Estrutura Analítica do Projeto

 Compreendendo melhor a EAP

 Elaboração da EAP

 Descrição das entregas



7 - Gerenciamento do tempo

 Gerenciamento do tempo

 Cronograma do projeto

 Estruturando o cronograma do projeto

 Controle de tempo e cronogramas Duração: 00:13:27

 Questionário 3 questões

8 - Gerenciamento de orçamento

 Gerenciamento de orçamento

 Orçamento do projeto

 O gerente de projetos e a restrição financeira

 Técnicas para elaboração do orçamento

 Definindo os custos e planejando o orçamento do projeto Duração: 00:09:35

 Questionário 3 questões

9 - Gerência da comunicação

 Gerência da comunicação

 Mapa de comunicação

 Definindo aspectos de comunicação Duração: 00:09:54

 Questionário 2 questões

10 - Gerenciamento de recursos humanos

 Gerenciamento de recursos humanos

 A matriz RACI

 Recursos humanos em um projeto e a matriz RACI Duração: 00:10:46

 Questionário 13 questões



11 - A transição para a execução

 A transição para a execução

 O plano de gerenciamento do projeto

 A reunião de kick-off

 Encerrando o planejamento e iniciando a execução: a reunião de kick-off Duração: 00:06:33

12 - A execução do projeto

 A execução do projeto

 Executando um projeto

 Monitoramento e controle

 O relatório de status do projeto

 Gerenciando a execução do projeto Duração: 00:06:32

 Monitoramento e controle em ambientes de gestão de projetos Duração: 00:06:01

 Questionário 6 questões

13 - O processo de gerenciamento de mudanças

 O processo de gerenciamento de mudanças

 O que levar em consideração ao gerirmos mudanças?

14 - Encerramento do projeto

 Encerramento do projeto

 O termo de encerramento do projeto

 A reunião de lições aprendidas

 Concluindo o projeto Duração: 00:11:33

 Questionário 3 questões

15 - Conclusão

 Conclusão

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?

Envie-nos um e-mail clicando aqui.
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