MBA em Gestão de Projetos
CONCEPÇÃO DO CURSO
Este curso foi concebido considerando a gestão estratégica de projetos articulando as disciplinas de modo
que possibilite ao participante aprofundar a sua formação e conhecimentos na área de gestão de projetos
com a aplicação de modernas ferramentas voltadas para a agilidade e produtividade considerando o
planejamento, execução e controle além da abordagem transversal relacionada à gestão de riscos,
insumos e gestão de equipes de projetos.
OBJETIVO
Formar um profissional com capacidade de liderar, capacidade de aplicar conhecimentos em
circunstâncias novas e não familiares, por um entendimento conceitual de disciplinas relevantes e
capacidade de adaptar e inovar para lidar com eventos imprevistos e gerenciar projetos em ambientes em
transformação
TITULAÇÃO
Especialista em MBA em Gestão de Projetos
PERFIL DO EGRESSO
O profissional estará habilitado para : (a) capacidade de liderar; (b) capacidade de aplicar conhecimentos
em circunstâncias novas e não familiares, por um entendimento conceitual de disciplinas relevantes; e, (c)
capacidade de adaptar e inovar para lidar com eventos imprevistos e gerenciar projetos em ambientes em
transformação; Obter um alinhamento com as melhores práticas internacionais do Project Management
Institute (PMI; realizar mudanças organizacionais.
PÚBLICO ALVO
Profissionais com nível superior de qualquer área de conhecimento (administração, economia,
engenharia, arquitetura, tecnologia da informação, etc.); profissionais que sejam aspirantes ou já exerçam
o cargo de gerente, gestor, coordenador, líder ou participante de projetos de qualquer porte (pequenos,
médios, grandes e megaprojetos) ou foco (desenvolvimento de novos produtos, melhorias e
aperfeiçoamento de produtos atuais, mudanças organizacionais) e também na gestão estratégica da
empresa como implementação de táticas comerciais, novos processos de produção, atividades que
precisam ser tratadas como verdadeiros projetos, de forma eficaz e eficiente.

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Economia empresarial

10

Ética nas Organizações

10

Fundamentos e Instrumentos para a Gestão de Projetos

20

Métodos para a Gestão de Projetos

10

Gestão Estratégica e Balanced Scorecard

20

Gestão da Tecnologia da Informação e Business Intelligence

20

Gestão da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social

20

Gestão de Marketing em Projetos

20

Gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes

20

Escritório de Gestão de Projetos: Portfólio, Memória

20

Gestão de Contingenciamento de Riscos

20

Estratégias de Negociação e Tomada de Decisão

20

Comunicação Empresarial e Técnicas de Apresentação de Projetos

20

Mapeamento, Modelagem e indicadores para a Gestão de Processos

30

Gestão de Tempo em Projetos

20

Gestão de Operações: serviços e logística em projetos

20

Gestão de Compras e Fornecimento

20

Gestão de Custos em Projetos Empresariais

20

Finanças corporativas: Planejamento e Orçamento

20

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

05

Produção Científica I

20

Produção Científica II – TCC

20

TOTAL

405

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO
Carga horária:

405 h/a

Periodicidade:

Mensal, sendo um encontro por mês de quinta-feira a sábado

Horário:

Quinta e sexta: das 18h40 às 22h15
Sábado: das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h40

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 440,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 264,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA

http://lattes.cnpq.br/2161678643294991

Mais informações, @ Fale com o coordenador

