e-Learning
Gestão de Projetos
Este curso segue as recomendações do PMBOK® Guide 5ª Edição do Project Management Institute (PMI) e da ISO
21500, da International Standards Organization (ISO) para apresentar as melhores práticas do mercado no que diz
respeito às metodologias, técnicas e ferramentas consideradas as mais indicadas na Gestão de Projetos.
O curso é acreditado pelo PMI® conferindo 35 PDUs (Professional Development Units) a quem se queira candidatar
ao exame de certificação PMP® ou queira renovar a sua certificação.

DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se a todos os que pretendam adquirir ou melhorar os seus conhecimentos na área de Gestão de
Projetos e os que pretendam submeter-se aos exames de certificação do PMI e da IPMA.

AUTOR
Prof. António Miguel

OBJETIVOS
No final deste Curso, o formando deverá ser capaz de:
Saber aplicar as melhores práticas da gestão de projetos a nível internacional, em particular as preconizadas
no PMBOK® Guide do Project Management Institute e ISO 21500;
Compreender a necessidade e as características das diversas etapas de um projeto, bem como os principais
outputs de cada uma;
Realizar com sucesso os exames de certificação do PMI e da IPMA.

DURAÇÃO
O Curso tem a duração prevista de 35 horas conferindo 35 PDUs (Professional Development Units) a quem se
queira candidatar ao exame de certificação PMP® ou queira renovar a sua certificação.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso é constituído por sete módulos incluindo uma avaliação final. Cada módulo tem uma avaliação formativa, à
exceção do primeiro de Introdução ao Curso.

Módulo 1: Introdução ao Curso
Enquadramento do Curso.

Módulo 2: A Gestão de Projetos
Enquadramento e Standards da Gestão de Projetos.

Módulo 3: Iniciação do Projeto
Processos da Iniciação do Projeto.

Módulo 4: Planeamento do Projeto
Planeamento do Âmbito, Prazo, Recursos e Custos.
Planeamento da Gestão dos Stakeholders e da Comunicação.
Planeamento do Risco e da Qualidade.

Módulo 5: Execução e Controlo do Projeto
Controlo do Progresso do Projeto.
Controlo dos Stakeholders e da Comunicação.
Controlo da Qualidade e dos Riscos.
Gestão de Equipas.

Módulo 6: Encerramento do Projeto – 11 Horas
Encerramento Administrativo e de Contratos de Aquisição.

Módulo 7: Avaliação Final
Exercício de Avaliação Sumativa.

REGIME
Este curso decorre em regime de autoaprendizagem. A metodologia adotada permite que o percurso de
aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, sendo flexível de acordo com a sua disponibilidade horária e este
é responsável pela gestão do tempo dedicado ao Curso. O conteúdo multimédia é apresentado de um modo
estruturado, de acordo com princípios da instrução adequados à formação a distância: recurso a atividades
formativas, a conteúdos interativos, apresentação de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros.

O curso confere 35 PDUs (Professional Development Units) a quem se queira candidatar ao exame de
certificação PMP® ou queira renovar a sua certificação. Para obter Créditos de Formação, deverá contactar a
Comissão de Formação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

No final do curso será emitido um Certificado de Frequência Profissional caso o resultado obtido na avaliação
de conhecimentos seja positivo – pontuação igual ou superior a 70%.

O formando terá a possibilidade de realizar 3 vezes cada avaliação sumativa, dentro do período de 56 dias em
que o curso está disponível.

REQUISITOS TÉCNICOS
Browser recomendado: Internet Explorer 10, Firefox 18 ou superior, Chrome 20 ou superior, Safari 5 ou
superior, Opera 12 ou superior.
Resolução mínima: 1024x768.
No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) realizará o seu acesso ao
curso, recomendamos que siga o link: Requisitos Técnicos.

PREÇO
Membro OROC: 140€
Não Membro: 200€

INSCRIÇÃO
Para se inscrever no Curso ou num módulo específico deverá aceder ao portal http://elearning.oroc.pt, aceder à
opção “Catálogo” e clicar em “Saber Mais”. Para fazer a pré-inscrição, clique em “Inscreva-se nesta oferta” e
preencha o formulário. As instruções para a inscrição no curso seguirão por e-mail.

