
CURSO DE EXTENSÃO
GESTÃO DE PROJETOS



GESTÃO DE PROJETOS

Curso com carga horária de 12 horas/aula.

Os cursos de extensão da Faculdade Cesusc são concentrados nas áreas de 

conhecimento dos cursos de graduação ofertados e buscam trazer agilidade e 

flexibilidade focado nos conhecimentos específicos exigidos pelo mercado. O curso 

de Gestão de Projetos, na modalidade extensão, desenvolve a capacidade crítica e 

analítica acerca dos principais tópicos das metodologias de gerenciamento de 

projetos.

A abordagem e conteúdo apresentado no curso inicia nas noções básicas e 

definições de projetos, visão sistêmica das áreas organizacionais, até as fases do 

ciclo do gerenciamento de projetos. Além disto, o curso utiliza conceitos bases e 

boas práticas de aplicação do modelo PMBOk e regras do modelo aplicado pela 

PMI.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Compreender os conceitos e aplicabilidade do Gerenciamento de Projetos para 

organizações e como a metodologia de projetos é implementada e importante para 

atender de forma eficiente as necessidades pessoais ou profissionais.

Indicado para profissionais em cargos de gestão de todas as áreas funcionais e 

demais interessados no aprofundamento do tema.



DISCIPLINAS

Noções sobre Gerenciamento de Projetos
 .: Conceitos básicos;
 .: Definição de projeto;
 .: Ciclo de vida do projeto;
 .: Noções de metodologias ágeis;
 .: Modelo PMI.

Planejamento e Gestão de Projetos
 .: Processos do Planejamento;
 .: Gerenciamento da integração;
 .: Gerenciamento de escopo;
 .: Gerenciamento de custos;
 .: Gerenciamento da qualidade;
 .: Gerenciamento de recursos humanos;
 .: Gerenciamento de riscos;
 .: Gerenciamento das aquisições.

Execução e Aplicabilidade
 .: PMBOK e MSProject;
 .: Monitoramento e Controle;
 .: Encerramento.
 

Carga Horária - 12 horas / aula



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc
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