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GESTÃO DE PROJETOS

O curso de extensão em Gestão de Projetos, da Faculdade CESUSC, aborda questões 

inerentes ao efetivo gerenciamento de projetos através do conjunto de ferramentas, 

técnicas e práticas ágeis e inovadoras adaptadas à realidade de mercado, contribuindo 

significativamente para o aumento nas oportunidades de sucesso no alcance de 

determinado objetivo. O curso oferece uma visão holística das áreas de conhecimento e 

fases do ciclo do gerenciamento de projetos, utilizando-se de conceitos fomentados 

tanto pelo Project Management Institute (PMI) quanto pelo Manifesto Ágil. 

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS
Esse curso objetiva proporcionar ao aluno o entendimento quanto à importância da 

estruturação e gestão de projetos para o alcance dos objetivos organizacionais, 

capacitando-os para aplicar as melhores práticas de gestão de projetos definidas tanto 

pelo PMI (Project Management Institute) quanto pelo Manifesto Ágil. 

 O curso é destinado aos profissionais que tenham interesse em aprender sobre a 

aplicabilidade e o desdobramento da gestão de projetos, utilizando o estado da arte sobre 

o tema. 

DISCIPLINAS
 .: Conceito de Projetos; 
 .: Ambidestria e Projetos; 
 .: Origem;
 .: Critérios de Avaliação e Seleção de Projetos;
 .: PMI – PMBoK;
 .: Ciclo de Vida do Projeto;
 .: Áreas de Conhecimento; 
 .: Processos de Gerenciamento de Projetos; 
 .: Métodos Ágeis. 

 
CARGA HORÁRIA

40 horas/aula

 



MODALIDADE
Presencial.

DOCENTES
MSc. Gustavo Gomez Bublitz
Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade do 
Contestado (1996), graduação em Administração pela Universidade do Contestado (1997)
e mestrado em Gestão Estratégica das Organizações pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (2003). Atualmente é professor dos cursos de Administração
(Gerenciamento de Projetos e Estratégia Empresarial), Gestão Comercial 
(EaD - Estratégia e Projetos), Finanças (EaD - Custos de Formação de Preços) e de 
Pós-Graduação da Faculdade Cesusc (MBA Gestão Internacional, MBA Gestão de 
Marketing, mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. Professor 
do MBA em Gestão Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz nas disciplinas de Gestão
de Operadores, Gestão de Custos e Formação de Preços em Organizações de Saúde, 
Estratégia em Organizações de Saúde e Plano de Negócios.  Professor do MBA da 
Faculdade Borges de Mendonça (MBA Gestão Hospitalar, MBA Controladoria e Finanças 
e MBA de Consultoria e Gestão). Tem experiência na área de Administração, com ênfase
em Estratégia, Custos, Finanças e Gerenciamento de Projetos, com foco em empresas
de saúde de grande porte (Operadoras de Saúde e Hospitalar) e empresas de tecnologia.

Juli Mari Schneider 
Coach de Alta Performance | Gestora de Projetos de Inovação na Softplan. Graduada em 
Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina (2000 - 2004). Formada em 
Gestão Financeira e Controladoria pela Faculdade Borges de Mendonça (2012 - 2013) 
FUNDASC/FURB Master of Business Administration (MBA) Especialização em Gestão 
de Pessoas, Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estacio de Sá · (2005 - 2008) 
Instituto Brasileiro de Coaching - IBC Professional & Self Coaching, Desenvolvimento
 Humano · (2018 - 2019) 

 

 
 

 



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

INVESTIMENTO

R$ 890,00 

 20% alunos e ex-alunos (R$712,00) 

3x no boleto
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