Ordem dos Engenheiros (Madeira) / ISQ
FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS E AO
MICROSOFT PROJECT
DESTINATÁRIOS:
Profissionais que pretendam adquirir ou aprofundar os conhecimentos em Gestão de Projetos.

OBJETIVOS:
Módulo I
No final do módulo, os participantes terão adquirido conceitos essenciais sobre a gestão de projetos,
compreendendo as suas metodologias e ferramentas, conhecendo as competências técnicas e
comportamentais que o gestor deve mobilizar para chegar ao fim de um projeto com sucesso.
Módulo II
No final do módulo, os formandos estão aptos a gerir projetos como Microsoft Project, nomeadamente a correta
realização de cronogramas, afetação de recursos e controlo orçamental.

DURAÇÃO E HORÁRIO:
O curso terá a duração total de 20 horas, em horário misto, na modalidade de formação à distância (plataforma
zoom).
As sessões decorrerão entre os dias 16 e 20 de novembro de 2020, conforme segue:
Módulo I
16 e 17 NOV 2020: 18h00 – 20h30
18 NOV 2020: 18h00 – 21h00
Módulo II
19 NOV 2020: 9h00 - 12h30 e 13h30 – 18h00
20 NOV 2020: 14h30 - 18h30

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO:
Computador ou outro dispositivo informático com microfone e câmara e acesso à internet;
Acesso ao software da formação para experimentação e resolução de exercícios.

PROGRAMA:
Módulo I - Introdução à Gestão de Projetos
• O que é um projeto? Conceito, princípios e definições.
• Porque falham os projetos?
• Competências e Responsabilidades do Gestor de Projeto.
• Gestão de Risco de um Projeto.
• Benefícios de um PMO.
Módulo II - Microsoft Projet
• Noções básicas de gestão de projetos
• Definição de objetivos
• Criação e organização de projetos com o Project
• Vistas
• Inserir tarefas e durações
• Recursos
• Restrições de calendário
• Plano base
• Impressão de vistas e relatórios
• Importação e exportação de informação

NÚMERO MÁXIMO E MÍNIMO DE FORMANDOS:
Número mínimo de formandos: 15; Número máximo de formandos: 20

