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É MAIS QUE MBA. É FGV.



Fundada em 1944, a Fundação Getulio Vargas nasceu com o objetivo de 
promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil por meio da 
formação de administradores qualificados, nas áreas pública e privada. Ao 
longo do tempo, a FGV ampliou sua atuação para outras áreas do 
conhecimento, como Ciências Sociais, Direito, Economia, História e, mais 
recentemente, Matemática Aplicada, sendo sempre reconhecida pela 
qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento.

Com atuação também em áreas de Informação e Pesquisa (acadêmica e 
aplicada), contribuindo para os alicerces de uma economia bem 
fundamentada, a FGV assumiu o posto de maior centro de conhecimento da 
América Latina e está entre os melhores do mundo. Só a instituição que é o 5º 
Think Tank do mundo e a única brasileira eleita por 11 vezes como melhor da 
América Latina pode entregar o melhor para o futuro da sua carreira.

Com foco nas necessidades específicas de profissionais e empresas, o 
Instituto de Desenvolvimento Educacional da Fundação Getulio Vargas (FGV 
IDE) foi criado em 2003 com o objetivo de desenvolver programas de 
educação executiva que combinam a excelência e tradição das escolas, 
institutos e centros da FGV com a inovação e a visão prática exigidas pelo 
mercado. 

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS



Você participará das aulas 
e fará as avaliações de casa,

sem a necessidade de 
deslocamento até a sua 

unidade.

A vantagem do Zoom é 
que você também 

poderá participar das aulas pelo 
celular ou pelo tablet.

O Zoom viabiliza uma metodologia
 moderna, adotada em

outros programas da FGV
 desde 2016 e nas melhores

escolas de business do mundo.

As características da sua aula 
presencial serão preservadas,

portanto, a sua participação via 
Zoom é tão importante quanto

seria a sua participação 
nas aulas presenciais.

Durante o isolamento social, os cursos presenciais foram 
adaptados para aulas ao vivo via webconferência através 
da plataforma zoom.

O Zoom é uma ferramenta utilizada pelos cursos de mestrado e 
doutorado da FGV desde 2016 e é bastante utilizada em escolas 
internacionais. 

Os professores foram treinados para essa nova realidade, e todo o 
conteúdo planejado foi metodologicamente trabalhado para ajuste 
ao Zoom.

SOBRE OS CURSOS
PRESENCIAIS



SOBRE O CURSO

O interesse e a ênfase no gerenciamento de projetos como sistema gerencial 
cresceu exponencialmente em todo mundo, sobretudo em função da 
necessidade cada vez maior de as empresas agilizarem o seu ciclo de 
desenvolvimento de produtos, com menores custos e dentro da qualidade 
esperada pelo cliente. No Brasil, o movimento em direção à 
profissionalização da gerência de projetos prosperou a partir da segunda 
metade da década de 1990, incentivado pelo momento econômico então 
vivido e pela entrada de associações profissionais de gerenciamento de 
projetos no nosso país. A mais famosa dessas associações, o Project 
Management Institute (PMI), levou conhecimento e melhores práticas de 
gerenciamento a todas as regiões brasileiras, contribuindo para uma espiral 
de desenvolvimento que atraiu organizações e profissionais ávidos por 
melhorar a performance dos seus projetos. No entanto, atualmente, diversas 
outras perspectivas, como a das práticas ágeis (mais adaptativas), também 
vêm agregando valor ao gerenciamento de projetos nas organizações. 
Considerando todo esse panorama, não faz sentido gerenciar projetos de 
maneira amadora. Mais que uma questão de sustentabilidade, o 
gerenciamento profissional de projetos passou a ser reconhecido como 
fonte de vantagem competitiva.

O MBA em Gerenciamento de Projetos proporciona uma visão abrangente 
das melhores práticas de gerenciamento de projetos nas organizações, 
apresentando as suas áreas de conhecimento e o ferramental teórico a elas 
associado. Com isso, pretende dar mais conforto e segurança ao profissional 
que precisa gerenciar o seu projeto de maneira profissional.

OBJETIVOS

Gerenciar projetos com competência e qualidade é sinônimo de sucesso em 
qualquer empreendimento. Após a realização deste curso, planejar, 
controlar e executar um projeto ou programa estará no seu DNA e você 
passará a ser essencial em sua empresa. 

O curso tem o objetivo de desenvolver uma visão holística das atividades 
empresariais, focando a criação de valor para a empresa. Oferecer 
conhecimentos técnicos para que os alunos se tornem gestores líderes tanto 
no ambiente das organizações em que trabalham quanto no 
desenvolvimento de negócios próprios. Relacionar o ferramental teórico à 
prática de gestão, por meio de exercícios e estudos de caso. Trabalhar o 



autoconhecimento de competências comportamentais, de modo a 
disponibilizar os instrumentos necessários à elaboração um projeto de 
carreira por parte do aluno. Construir competências para que o aluno seja 
capaz de iniciar, planejar, controlar, executar e finalizar um projeto ou 
programa, com base nas boas práticas preconizadas pelo Project 
Management Institute (PMI) e pelo mercado. Possibilitar ao aluno diferenciar 
ciclos preditivos de ciclos adaptativos de projetos, optando pelo melhor 
ferramental em termos de cerimônias, papéis e artefatos a serem utilizados 
em cada situação e maturidade de gerenciamento.

PÚBLICO-ALVO 

É recomendado/indicado para profissionais que tenham concluído a 
graduação com, no mínimo, dois anos de experiência na área. Profissionais 
cujo ponto alcançado nas suas carreiras os obrigue a buscar novos níveis de 
formação acadêmica. Lideranças responsáveis por administrar projetos, 
programas, portfólios e escritórios de projeto das mais variadas áreas de 
atuação, incluindo o primeiro, o segundo e o terceiro setor da economia. 
Profissionais que tenham por missão a implantação de mudanças nas suas 
respectivas organizações.

METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a 
reconstrução do conhecimento por meio da abordagem integrada entre 
teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e 
regionais onde os cursos são ministrados. 

O conteúdo das disciplinas é agrupado por eixos temáticos que visam atingir 
objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao desenvolvimento das 
competências necessárias à prática profissional dos alunos. 

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com o 
suporte de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual o aluno 
pode acessar, a qualquer momento e em qualquer um dos seus dispositivos 
eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas 
bibliotecas virtuais. 

Além disso, o ambiente dá acesso a outras ferramentas que oferecem 
suporte ao processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação. 



As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de 
estudos de caso, jogos de negócios e situações que permitam aos alunos 
simularem a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os a aplicar 
os seus conhecimentos na resolução dos desafios propostos.

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem um papel fundamental no processo de 
reconstrução de conhecimento pelos alunos e, por isso, cada disciplina tem 
um instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos 
professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos 
trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação 
utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado mas 
também servir como ferramentas de reflexão quanto à prática dos conceitos, 
a fim de capacitar os alunos para melhores tomadas de decisão como 
executivos.



Gestão Estratégica
Ética e Sustentabilidade
Negociação e Administração de Con�itos
Economia Empresarial
Análise de Viabilidade de Projetos
Gerenciamento de Portfólio e PMO
Fundamentos de Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento do Escopo e da Qualidade
Gerenciamento do Cronograma e dos Custos
Gerenciamento de Riscos em Projetos
Gerenciamento de Aquisições em Projetos
Gerenciamento da Integração em Projetos
Gerenciamento de Mudanças e Stakeholders
Inovação e Empreendedorismo
Liderança e Motivação
Métodos Ágeis
Práticas Ágeis
Tendências no Gerenciamento de Projetos

Disciplinas do curso:

CARGA HORÁRIA TOTAL: 432 horas-aula



Conteúdo das Disciplinas:

Módulo Gestão 

Gestão Estratégica - 24 h/a

Evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e 
alinhamento. Referenciais estratégicos. Análise dos ambientes interno e 
externo. Formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. 
Balanced Scorecard (BSC).

Ética e Sustentabilidade - 24 h/a

Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Responsabilidade 
social e governança corporativa. Sustentabilidade como vantagem 
competitiva.

Negociação e Administração de Conflitos - 24 h/a

Aspectos conceituais da negociação. Aspectos relacionais da negociação. 
Aspectos substantivos da negociação. Aspectos processuais de execução da 
negociação.

Economia Empresarial - 24 h/a

Teoria da Oferta e da Demanda. Mercados competitivos e não competitivos. 
Mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. 
Políticas monetária e fiscal, e estabilização da economia.

Análise de Viabilidade de Projetos - 24 h/a

Matemática Financeira. Contextualização do conceito de um projeto de 
investimento. Aplicação das metodologias na avaliação de projetos de 
investimento. Identificação das metodologias destinadas à aplicabilidade 
em projetos com montante de investimento e vida útil iguais e diferentes.

Gerenciamento de Portfólio e PMO - 24 h/a

Gerência de portfólio. Alinhamento estratégico do portfólio. Seleção e 
balanceamento de portfólio. Escritório de projetos PMO. Maturidade em 
gerenciamento de projetos. Gestão de portfólio integrada ao PMO.



Módulo Projetos

Fundamentos de Gerenciamento de Projetos - 24 h/a

Histórico e evolução da gerência de projetos. Áreas de conhecimento em 
gerência de projetos segundo o PMBOK. Ciclos de vida de um projeto. 
Estruturas organizacionais utilizadas no gerenciamento de projetos.

Gerenciamento do Escopo e da Qualidade - 24 h/a

Conceito de gerenciamento do escopo do projeto. Estrutura analítica do 
projeto (EAP). Conceitos e definições de qualidade em projetos. 
Gerenciamento da qualidade.

Gerenciamento do Cronograma e dos Custos - 24 h/a

Gerenciamento do cronograma. Desenvolvimento do cronograma. 
Gerenciamento de recursos do projeto. Gerenciamento de custos do projeto.

Gerenciamento de Riscos em Projetos - 24 h/a

Definição e planejamento do gerenciamento de riscos. Análises qualitativa e 
quantitativa dos riscos. Planejamento das reservas e controle dos riscos.

Gerenciamento de Aquisições em Projetos - 24 h/a

Planejamento das aquisições do projeto. Instrumento contratual. Condução 
das aquisições. Controle das aquisições.

Gerenciamento da Integração em Projetos - 24 h/a

Organização e gerenciamento de projetos. Gerenciamento e orientação do 
trabalho do projeto. Encerramento do projeto ou fase. Gerenciamento do 
conhecimento do projeto.

Módulo Inovação e Pessoas 

Gerenciamento de Mudanças e Stakeholders - 24 h/a

Cultura organizacional. Princípios de gerenciamento de stakeholders em 
projetos. Conceitos e importância da comunicação em projetos. Processo de 
mudança e aspectos comportamentais envolvidos.



Inovação e Empreendedorismo - 24 h/a

Desafios do empreendedorismo e da inovação na economia contemporânea. 
Visão de negócios e empreendedorismo. Implementando a inovação. 
Estratégia e modelo de inovação.

Liderança e Motivação - 24 h/a

Do mecanicismo à sociedade do conhecimento. Liderança na era das 
competências. Motivação como ferramenta de liderança. Liderança e 
sucessão.

Métodos Ágeis - 24 h/a

Introdução à agilidade. Framework Scrum. Framework Kanban. XP, DSDM, 
Crystal e outros modelos. Agile coaching.

Práticas Ágeis - 24 h/a

Práticas de planejamento, estimativa e medição ágeis. Práticas de aplicação 
ágil em gerenciamento de projetos. Práticas de lean startup. Práticas de 
escalada ágil.

Tendências no Gerenciamento de Projetos - 24 h/a

Gerenciamento de programas. Metodologias e práticas para gerenciamento 
de projetos e processo evolutivo. Gerenciamento de projetos complexos. 
Tendências em gerenciamento de projetos: hoje e manhã.



Ao final do curso será fornecido pela Fundação Getulio Vargas certificado com nível 

de pós-graduação/especialização apenas aos alunos que tiverem cumprido todas 

suas obrigações dentro dos prazos e normas da FGV.

Documentação Obrigatória:

2 (duas) fotos 3X4 I Cópia simples do CPF e RG I Comprovante de residência I Cópia 
AUTENTICADA do Diploma da Graduação (na  falta  deste poderemos aceitar 
TEMPORARIAMENTE a cópia AUTENTICADA da Declaração de Colação de Grau) I 
Cópia simples do Histórico da Graduação I Formulário de Matrícula devidamente 
preenchido (será enviado por e-mail após pagamento da taxa de inscrição) I 
Currículo. 

Condições gerais:

O aluno receberá ainda, antes do início de seu curso, o Regulamento Geral FGV 
Management, Código de Conduta e seu contrato para ser assinado. A efetivação da 
matrícula apenas se dará com a assinatura que será solicitada em tais documentos.

CERTIFICAÇÃO:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



15 2101-0707 I centrohermes.com.br

FGV EDUCAÇÃO
EXECUTIVA

 
Avenida 3 de Março, 999 - Bairro Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

sorocaba-fgv@centrohermes.com.br


