CURSO

PRINCE2®
Foundation
O PRINCE2® (Project IN Control Environments) é um método
baseado em processo para o Gerenciamento de Projeto
eficaz.

A IT Partners
*

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.

O PRINCE2® é uma metodologia baseada em
processos para o gerenciamento de projeto eficaz. É
amplamente utilizada pelo Governo do Reino Unido
e também, amplamente reconhecida e usada no
setor privado internacional.
O método PRINCE2® é de domínio público e oferece orientação não
proprietária de melhor prática em gerenciamento de projeto. No nível
Fundamentos o aluno é apresentado aos fundamentos do método
PRINCE2, ajudando-o a atuar como um membro informado da equipe de
projeto.

*

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
EXIN, APMG e a ISACA, já treinou
mais de 3000 profissionais até 2012.

No PRINCE2@ cada processo define os objetivos específicos a serem
alcançados, fluxos internos e externos e ações a serem tomadas. Este
método é de propriedade da AXELOS e está se tornando cada vez mais
utilizado. O PRINCE2® promove a adoção de uma linguagem comum para
todos envolvidos em um projeto, independente de seu tamanho.
A certificação fornece ao participante conhecimento necessário para
contribuir com sucesso nos projetos de TI dentro de sua organização.

Com a utilização do PRINCE2™, a organização tem como
benefícios um gerenciamento controlado das mudanças em
termos de investimento e retorno e um ativo envolvimento dos
usuários e das partes interessadas durante todo o ciclo de vida
do projeto – garantindo que os produtos atinjam os requisitos de
negócio, funcionais, de ambiente, de serviço e de
gerenciamento. O método possui uma abordagem que distingue
o gerenciamento de projeto do desenvolvimento de produtos,
de tal forma que pode ser aplicado na elaboração de projetos de
qualquer segmento de mercado, desde a construção de um
navio até o desenvolvimento de um sistema de informação.
.
DURAÇÃO DO CURSO

O curso



3 dias (24 horas)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


O curso inicia explorando o
aumento da importância dos
projetos no mundo de hoje,
para após discutir o que é um
projeto, porque os projetos
falham e qual é o papel do
gerente de projeto.



A estrutura do PRINCE2® que
consiste de seus princípios,
temas, processos e a ideia de
adequação do método ao seu
ambiente.

PÚBLICO ALVO


Este curso prepara os
profissionais para a
Qualificação PRINCE2®
Foundation. Obtendo este
certificado o profissional terá
demonstrado uma compreensão
dos princípios, processos,
temas, técnicas e papéis do
PRINCE2®.

Todos os profissionais
envolvidos direta ou
indiretamente com projetos,
para garantir que todos
tenham uma sólida
compreensão e uma linguagem
comum.

OBJETIVOS

MATERIAL DO CURSO

O curso PRINCE2® Foundation têm os
seguintes objetivos:



A apostila é composta do
Material de referência com
slides comentados



Estudo de caso



Tarefas e 2 simulados
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Membros do Projeto, Gerentes
de Projeto, coordenadores de
projeto, gerenciamento sênior,
líderes da equipe de projeto,
consultores e profissionais
encarregados de projetos.

Familiarizar o participante com a
constituição, conceitos e aplicação
do método de gerenciamento de
projeto PRINCE2.
Mensurar se o participante pode
atuar como um membro informado
de uma equipe de projeto usando o
método PRINCE2®.
Apresentar os componentes,
técnicas e processos envolvidos
com o PRINCE2 e como estes se
interagem.
A qualificação Foundation é
também um pré-requisito para a
qualificação Practitioner.

EXAME

Os tópicos cobertos incluem:


O que é gerenciamento de
projeto



Os princípios e temas do
PRINCE2®



Starting up a Project



Initiating a Project



O Business Case



A organização de projeto



Planejamento de projeto



Exame sem consulta



Duração de 60 minutos.



Riscos e qualidade



75 perguntas de múltipla
escolha.



Controlling a Stage



5 perguntas são experimentais
e não pontuam.



Managing product Delivery



Mudança e Progresso



Para aprovação o participante
deverá acertar no mínimo 35
das 70 perguntas – 50%



Directing a Project



Idioma português ou inglês.



Closing a Project
(c) IT Partners

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

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

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

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

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

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 67/68 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830

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
31000, 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.

