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PMBOK® – Fundamentos 

 
 

 Fundamentos em Gestão de Projetos 
 

Curso introdutório e bastante didático feito para àqueles que 
pretendem iniciar os estudos em gerenciamento de projetos.  

O conteúdo é abordado rapidamente, com exemplos do dia a dia 
do instrutor, conceituando o aluno sobre as principais áreas de 
gerenciamento encontradas no PMBOK 6ª edição (nova). 

Se você pretende iniciar os estudos em gestão de projetos, porém 
precisa abrir sua visão sobre este assunto primeiro, este é seu 
primeiro passo e melhor caminho.  

Com este curso rápido, você terá um entendimento macro sobre o 
assunto para facilitar sua compreensão e absorção ao atuar no 
ramo, encarar uma pós ou curso mais avançado! 

 
Neste curso de 2 dias você fará um curso prático 
introdutório às principais técnicas de gestão de 

projetos de acordo com as melhores práticas 
publicadas pelo PMI (Project Management 

Institute). 
 

 
 

Pioneira na oferta de Consultoria em 
Governança e Gestão da Tecnologia 
da Informação, a IT Partners é 
reconhecida pelo mercado e pela 
imprensa especializada como 
referência nacional em projetos de 
adoção e treinamento de ITIL® e 
pela expertise em COBIT.  
  

A IT Partners 

Destaca-se por treinamentos 
certificados internacionais, auditoria 
e implantação do COBIT, 
ISO/IEC2000, Risco e Compliance. 
Acreditada para cursos e exames em 
instituições internacionais, como o 
Axelos, EXIN, Peoplecert e a ISACA, 
já treinou mais de 10000 
profissionais até 2017. 

* 
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 O treinamento 

Este intensivo curso presencial de 
2 dias tem como objetivo 

apresentar os fundamentos da 
disciplina de gerenciamento de 
projetos, por meio de teoria e 

prática, mostrando como 
completar projetos no prazo e 

dentro do orçamento planejado, 
seguindo as melhores práticas 

estabelecidas pelo PMI® no 
PMBOK® Guide. 

 
DESCRIÇÃO DO CURSO 
   
Dinâmico e objetivo introduz os 
alunos aos conceitos das melhores 
práticas de gestão de projetos 
baseado no guia PMBOK® 6ª edição. 

Neste treinamento você irá adquirir 
conhecimentos sobre o que há de 
mais atualizado em gerenciamento 
de projetos, acompanhado de 
exemplos práticos e exercícios que 
ajudam a compreender os princípios, 
processos, técnicas e papéis descritos 
no guia PMBOK®. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

O objetivo deste treinamento 
é prover conhecimentos 
atualizados sobre 
gerenciamento de projetos 
com base no guia PMBOK 6ª 
edição, refletindo as melhores 
práticas de gestão de projetos 
reconhecido mundialmente. 

Serão abordados conceitos 
atualizados sobre as 10 áreas 
de conhecimento: 

• Integração 
• Escopo 
• Cronograma 
• Custos 
• Recursos 
• Qualidade 
• Comunicações 
• Riscos 
• Aquisições 
• Partes interessadas. 

Além de outras principais 
referências deste guia, como 
por exemplo: escritório de 
projetos, papel do gerente de 
projetos, tailoring, interface 
com métodos ágeis etc. 

METODOLOGIA  

Serão abordados os assuntos 
essenciais para gerenciamento 
de projetos eficiente e eficaz, 
de forma interativa, com 
exemplos práticos e exercícios, 
reforçando ainda mais o 
aprendizado. 

Ao final do curso o participante 
será capaz de: 

• Utilizar os conceitos de 
gerenciamento de projetos 

• Identificar as diferentes 
metodologias e fases do 
gerenciamento de projetos 

• Contribuir para a elaboração 
de um plano de 
gerenciamento de projetos. 

.  

O aprendizado se dá, do 
começo ao fim.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Introdução à Gerenciamento de 
Projetos 

Guia PMBOK e seus componentes  

• papel do gerente de projetos, 
• escritórios de projetos, 
• estruturas organizacionais 

para gestão de projetos etc. 
• Áreas de conhecimento 

Gerenciamento de:  

• integração do projeto 
• escopo do projeto 
• cronograma do projeto 
• custos do projeto 
• qualidade do projeto 
• recursos do projeto 
• comunicações do projeto 
• riscos do projeto 
• aquisições do projeto 
• das partes interessadas do 

projeto 

 
PRÉ-REQUISITOS 
 
Não há pré-requisitos formais. 
Entretanto, recomenda-se 
qualquer experiência na área de 
Projetos. 
 
CERTIFICADO DE 
PARTICIPAÇÃO 
Todos os participantes que 
cumprirem a carga horária de no 
mínimo 75%.  

PÚBLICO ALVO  

Este treinamento foi elaborado 
para capacitar profissionais com 
envolvimento em liderança, 
coordenação e gerenciamento 
de projetos, ou, que tenham 
interesse em ingressar na área 
de projetos. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sobre a IT Partners 

Destaques nos trabalhos da IT 
Partners. 

Nossos clientes estão entre as 
maiores e melhores empresas do país, 
destacadamente entre as 500 
maiores. Tanto o segmento público 
como o privado contam com nossos 
serviços e treinamentos. 

 

Treinamento 

Para atender de forma eficiente, as 
áreas de TI das empresas que buscam 
o aprimoramento constante de suas 
equipes, a divisão de treinamento da 
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa 
continuamente metodologias capazes 
de assegurar a formação teórica e 
prática dos alunos. A empresa se 
preocupa em adaptar à realidade do 
país, sempre com a aprovação dos 
organismos internacionais 
responsáveis, cursos e exames de 
certificação de todos os níveis. A IT 
Partners foi a primeira a oferecer 
cursos de ITIL® com conteúdo e 
exame de certificação em português. 
Os índices de aprovação obtidos por 

seus alunos mantêm-se em torno 
acima dos patamares mundiais por 
tipo de curso. 

 

Consultoria 

A área de Serviços de Consultoria tem 
como foco ajudar nossos clientes a se 
adaptarem, com sucesso, às 
condições econômicas em constante 
mudança e a desenvolverem 
estratégias corporativas e 
tecnológicas que melhorem o retorno 
sobre seus investimentos.  

A IT Partners é especialista em aliar a 
inteligência de diagnóstico 
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, , 
ISO 27000, ISO 20000 e ISO 15504.  

Desenvolvemos nossa própria 
metodologia, a BRAVO que trata da 
Governança do Ciclo de Vida dos 
Riscos de TI. 

 

Onde estamos 
Av. Moema, 300 – cj. 91 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil  

Mais informações:  
www.itpartners.com.br 

treinamento@itpartners.com.br  

Tel. 55 11 5102-3830 

ITIL® é uma marca registrada da AXELOS Limited. 
O Swirl logo™ é uma marca registrada da AXELOS Limited. 
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