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Sobre a Disciplina

Disciplina 

Gestão de Projetos Públicos

Ementa

Conceitos básicos de projeto. A equipe do projeto. Ali-

nhamento estratégico de projetos. Escritório de projetos 

(PMO). Critérios para seleção de projetos. Metodologias 

para o gerenciamento de projetos. Elaboração e apresen-

tação de propostas de projeto. Instrumental para o plane-

jamento de projetos. Ferramentas de controle do projeto. 

Gestão de portfólio.

Carga-horária: 60 horas





A disciplina contempla conceitos acerca do gerenciamento de projeto com uma 

visão dos tipos de Escritórios de Projetos e metodologias existentes, bem como da ges-

tão de portfólio contemplando a Identificação, Seleção, Priorização, Balanceamento e 

Avaliação de Projetos.

O gerenciamento de projetos é utilizado por organizações dos mais diversos ra-

mos de atividade, inclusive na área pública, e tem sido de fundamental importância 

para transformar o planejamento em resultados, otimizar a alocação de recursos e 

diminuir as surpresas indesejadas, trazendo maior eficiência organizacional.

A utilização de boas práticas em gerenciamento de projetos no setor público é 

ainda mais recente, porém a exigência crescente dos cidadãos por serviços públicos 

de qualidade reforça a importância desta prática em todas as esferas do poder público.

Contextualização da disciplina no curso e na carreira

Embora o gerenciamento de projetos já ocorra desde a Antiguidade, seu trata-

mento como área de conhecimento é recente. Sua origem ocorreu na área militar, 

no período pós-Segunda Guerra, e por anos esteve relacionado a projetos espaciais, 

de armamentos, e a grandes obras de engenharia civil. Foi a partir dos anos 70 que o 

gerenciamento de projetos começou a ser utilizado em diversos setores da economia.

Em 1969 foi criado nos EUA o Project Management Institute (PMI), uma entidade 

que congrega os profissionais em gerenciamento de projetos – Project Management 

Professional (PMP) – e dissemina um conjunto de conhecimentos reconhecidos como 

boas práticas no setor, principalmente através de sua publicação mais referenciada 

pelos profissionais da área, o Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Apresentação
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O mundo de hoje depende de projetos e, atualmente, a execução de projetos com-

plexos e de grande porte está se tornando cada vez mais comum para o atendimento 

de diversas necessidades, tornando crescente o desafio das organizações - sejam elas 

públicas ou do terceiro setor - para gerenciarem estes projetos com eficiência, ou seja, 

dentro da qualidade, dos prazos e custos previstos. Em um cenário no qual a sociedade 

exige, cada vez mais, um Estado eficiente na prestação dos serviços ao cidadão, não se 

permite o despreparo no trato dos projetos de interesse público.

A administração pública mundial tem passado por uma série de mudanças ao 

longo dos últimos anos em decorrência de inúmeras pressões sociais que têm forçado 

os governantes e a própria burocracia a buscarem maiores níveis de eficiência e trans-

parência no trato dos interesses da sociedade.

No Brasil, a administração pública brasileira passou a se preocupar de forma 

mais consistente com o alcance de resultados, com a eficiência administrativa, a ad-

ministração de contratos, a prestação de serviços públicos não estatais, a responsabi-

lização, entre outros itens.

Estas características culminam, em todas as esferas do serviço público, em uma 

crescente utilização de projetos para o desenvolvimento de suas atividades internas e 

externas, como a aprovação de recursos junto ao próprio Governo Federal e instituições 

como o Banco Mundial. Além disso, o governo, em suas três esferas, passou a acompa-

nhar de forma mais sistemática os projetos em desenvolvimento por seus stakeholders, 

visto o alinhamento destes com os resultados esperados pelos governantes.

Em cenários como este, um maior profissionalismo na gestão de projetos pú-

blicos é vital para o alcance de resultados, ou seja, para a prestação de um serviço de 

melhor qualidade para os cidadãos.

Apresentação dos objetivos e expectativas de aprendizado ao 

término da disciplina

Ao término desta disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de: 

zz Conhecer histórico e estado da arte da gestão de projetos (GP) nas organi-

zações privadas e públicas;

zz Conhecer metodologias e práticas de gestão de projetos;

zz Planejar, programar, executar, controlar e encerrar de forma organizada, 

otimizada e produtiva os projetos;
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zz Minimizar os custos dos projetos e otimizar seus resultados;

zz Tomar contato com as ferramentas de gerência de projetos; e

zz Conhecer metodologias e práticas da gestão de portfólio.

IV) Programação das Aulas

As 15 aulas oferecidas obedecerão ao seguinte cronograma:

zz Aula 1: Conceitos básicos de projeto e a equipe do projeto;

zz Aula 2: Ciclo de vida e da organização de um projeto;

zz Aula 3: As 10 áreas de conhecimento em gp e processos de GP Metodolo-

gias para o Gerenciamento de Projetos e critérios para Seleção de Projetos;

zz Aula 4: Gerenciamento de integração do projeto e gerenciamento do esco-

po do projeto;

zz Aula 5: Gerenciamento de tempo do projeto e gerenciamento de custos do 

projeto; 

zz Aula 6: Gerenciamento da qualidade do projeto e gerenciamento de recur-

sos humanos do projeto;

zz Aula 7: Gerenciamento das comunicações do projeto e gerenciamento de 

riscos do projeto; 

zz Aula 8: Gerenciamento de aquisições do projeto e gerenciamento de envol-

vidos do projeto (adicionada na 5ª Edição);

zz Aula 9: Planejamento estratégico no setor público;

zz Aula 10: Instrumental para o planejamento de projetos e ferramentas de 

controle do projeto;

zz Aula 11: Elaboração e apresentação de propostas de projeto;

zz Aula 12: Alinhamento estratégico de projetos e escritório de projetos 

(PMO);

zz Aula 13: Gestão de programas;

zz Aula 14: Gestão de portfólio; e

zz Aula 15: Avaliação final;





ConCeitos BásiCos de Projeto e 
a equiPe do Projeto

 Objetivo

Introduzir e discutir com os alunos os conceitos de gerenciamento de projetos 

e sua equipe; definições de projeto, programa e portfólio; áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos; o perfil e o papel do gerente de projetos e sua equipe.

 Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI. Quem for 

filiado pode acessar o documento pelo site <http://www.pmi.org>. Caso a insti-

tuição não tenha exemplares, recomenda-se a sua aquisição.

2. GASNIER, D. Guia prático para gerenciamento de projetos. 5. ed. São Paulo: 
Instituto IMAM, 2010.

3. KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 

Esse livro faz uma síntese das melhores práticas em gerenciamento de projetos.

4. MAXIMIANO, A. C. A. Administração por projetos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.

A U L A  1
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5. PRADO, D. Gerenciamento de projetos nas organizações. Belo Horizonte: 
EDG, 2003.

6. SOLER, A. M. Rosalina e o Piano: estudo de caso de gerenciamento de 
projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

Nesse livro o autor aborda os conceitos elementares do gerenciamento de pro-

jetos numa linguagem fácil e muito didática.

7. FINOCCHIO JUNIOR, J.  Project Model Canvas - Gerenciamento de Projetos 
Sem Burocracia. Rio de Janeiro: Elsevier–Campus, 2013.

Com o objetivo de desafiar visões preestabelecidas e colocar em xeque me-

todologias convencionais sobre o gerenciamento de projetos, José Finocchio 

Junior apresenta, nesse livro, um modelo totalmente inovador e adaptado à 

realidade das empresas e até mesmo ao próprio modo de funcionamento da 

mente humana. O Project Model Canvas não é mais um “novo” jeito de geren-

ciar projetos com planilhas do Excel ou documentos do Word. Dê adeus a tudo 

isso! Como o próprio autor afirma, seu modelo é uma adaptação do aclamado 

método canvas, criado pelos autores Osterwalder e Pigneur para o efetivo con-

trole de seus projetos em apenas uma única folha e um bloquinho de post-it. 

Contudo, o autor vai além das teorizações ao incluir em seu método conceitos 

práticos da neurociência para ajudar o leitor a redefinir seu modelo mental, a 

pensar e a executar um projeto da maneira simples e sem burocracias, como 

ele realmente deve ser.

Fórum

Vídeo e discussão: Rosalina e o piano. Disponível em: 

1. Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=r9kZOGZSN1Q>

2. Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=AejHb8aA4OU>

Verificação de Aprendizagem 

Apresentar trabalho escrito contemplando a descrição dos principais conceitos 

do gerenciamento de projetos, como: projeto, programa e portfólio, suas diferenças, 

vantagens e desvantagens. Explicar as dez áreas de conhecimento em gerenciamento 
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de projetos. Descrever os conhecimentos e as habilidades necessárias aos gerentes de 

projetos de qualquer natureza, porte ou complexidade.





A U L A  2 CiClo de Vida e da organização de 
um Projeto

 Objetivo

Estabelecer o Ciclo de Vida a ser considerado no desenvolvimento de um pro-

jeto e os respectivos impactos no seu gerenciamento; compreender as fases de um 

projeto; explorar os conceitos de fase de um projeto e etapa de um projeto propondo 

uma forma de organizá-los na definição do Ciclo de Vida; e entender que todo o proje-

to pode ser subdividido em determinadas fases de desenvolvimento.

Leituras Sugeridas

1. HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos – Fundamentos. Rio de Janeiro: 
Campus, 2009.

Nesse livro o autor aborda conceitos fundamentais e básicos do gerenciamen-

to de projetos.

Fórum

1. Estudo de caso: Ciclo de vida em projetos industriais. Disponível em: <http://
www.mundopm.com.br/download/Ciclo_de_vida_projetosindustriais.pdf>. 
Acesso em 11 ago. 2014.
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Verificação de Aprendizagem 

O aluno deverá, por meio de trabalho individual ou em grupo, escolher um pro-

jeto, definir, e exemplificar as seguintes fases: Concepção, Planejamento, Execução e 

Monitoramento e Controle.



A U L A  3 as 10 áreas de 
ConheCimento em gP e 
ProCessos de gP

Objetivo

Conhecer as 10 áreas de conhecimentos, seus processos, suas ferramentas e téc-

nicas contidas no PMBok.

Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Fórum

Discutir as 10 áreas de conhecimento em GP e seus respectivos processos.

Verificação de Aprendizagem

O professor escolherá um projeto a ser discutido. A turma será dividida em 10 

grupos e cada grupo representará uma área de conhecimento e deverá apresentar 

seus respectivos processos. Poderá ser utilizado o Project Model Canvas.





A U L A  4 gerenCiamento de 
integração do Projeto e 
gerenCiamento do esCoPo 
do Projeto

Objetivo

Entender os processos requeridos para assegurar que os diversos elementos do pro-

jeto estejam adequadamente coordenados; incluir a definição do trabalho necessário para 

concluir o projeto; entender a diferença entre o escopo do projeto e o escopo do produto.

Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI.

Fórum

Gerenciamento do Escopo

Estudo de Caso – Correspondência Eletrônica nos Correios S.A.

A partir da situação descrita, em uma empresa fictícia de entrega de corres-

pondência, os alunos deverão elaborar o Termo de Abertura do Projeto (Project 
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Charter), a Declaração de Escopo e a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). É 

importante salientar que o Termo de Abertura do Projeto e a Declaração de 

Escopo são saídas do gerenciamento da integração do projeto e fundamentais 

para a definição do escopo na EAP.

Situação

A Presidência dos Correios S.A. vislumbrou a possibilidade de a empresa apre-

sentar aos seus clientes um novo serviço, que foi denominado de “Correspon-

dência Eletrônica”, o qual consistiria em receber documentos (contas, cartas, 

faturas, telegramas, propaganda etc.) dos clientes em meio magnético (e-mail, 

site dos Correios na Internet ou EDI – Electronic Data Interchange) para que 

fossem transmitidos eletronicamente às agências mais próximas dos destina-

tários, onde seriam impressos e entregues a eles com maior rapidez e segu-

rança, reduzindo também o custo para os clientes. Os documentos recebidos 

nas agências não poderiam ser repassados para o destinatário final por meio 

eletrônico, sendo de responsabilidade da agência a impressão. Após ter sido 

proposto e aprovado pelo Conselho de Administração para a inclusão no Pla-

no Estratégico da empresa, o Presidente determinou ao Diretor Executivo que 

desenvolvesse um projeto que propiciasse aos Correios ter esse serviço dispo-

nível em seis meses, utilizando até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do 

orçamento do corrente ano. Determinou ainda que fizesse parte do projeto o 

estudo de viabilidade correspondente, em que o investimento tivesse retorno 

financeiro em até 5 anos. Deveriam ser levantados os documentos, possíveis 

clientes, volumes de documentos, arquitetura de TI disponível e requisitos 

legais. A tecnologia utilizada deveria ser de ponta, garantindo a integridade, 

autenticidade e segurança das correspondências.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o Termo de Abertura (Project Charter) do Projeto e 

definir o Escopo do Projeto (Scope Statement).



A U L A  5 gerenCiamento de 
temPo do Projeto e 
gerenCiamento de Custos 
do Projeto

Objetivo

O objetivo da gerência do tempo de projeto é descrever os processos requeridos 

para o seu término, garantindo que se cumpram os prazos definidos em um crono-

grama de atividades. E apresentar o gerenciamento de custo do projeto incluindo os 

processos necessários para assegurar que este será concluído dentro do orçamento 

aprovado.

Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI.

 Fórum

Discutir com os alunos a seguinte situação: Seleção de Projetos.

Existem métodos numéricos e não numéricos que o gerente de projetos pode 

utilizar para selecionar projetos, selecionar entre alternativas de um mesmo proje-
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to, ou definir prioridades. Dentre os métodos não numéricos, podemos ressaltar: ne-

cessidades imperiosas, condições competitivas, demandas por repetir um sucesso de 

um projeto em outro etc. que motivam a adotar este ou aquele projeto, bem como 

esta ou aquela alternativa, sem uma análise numérica detalhada. Trataremos agora, 

neste exemplo, de método numérico para seleção de projetos, alternativas ou priori-

dades. Geralmente, os gerentes de projeto adotam indicadores de viabilidade como, 

por exemplo: VPL (Valor Presente Líquido); TIR (Taxa Interna de Retorno); e Payback 

(Tempo de Retorno).

O VPL é um indicador financeiro mais adequado do que o custo de implantação 

ou valor atual das receitas do projeto, pois considera essas duas variáveis. Não seria 

interessante comparar projetos pelo seu custo de implantação, pois podem ter receitas 

diferenciadas, bem como não seria interessante compará-los pela receita, pois podem 

ter custos de implantação diferenciados. Sendo assim, o VPL é considerado o melhor 

indicador, pois leva em conta o valor atual do fluxo de receitas do projeto descontado 

o custo de implantação; e por isso é chamado de Valor Presente Líquido (VPL). 

A Taxa Interna de Retorno é a mais sofisticada técnica de análise de viabilidade. 

É a taxa de rentabilidade relacionada ao fluxo de caixa do projeto. A TIR equivale à 

taxa de desconto ou taxa de juros do mercado quando VPL = zero.

O Payback mede o tempo decorrido para o retorno do capital investido. É consi-

derado menos importante, menos preciso e menos significativo do que os outros dois 

métodos, pois normalmente não é corrigido pela taxa de juros.

Vamos imaginar, agora, que um gerente de projetos deve escolher entre 4 alter-

nativas.

 ALTERNATIVA VPL (R$) TIR (% ao ano) PAYBACK (anos)

A 1.600.000,00 18 8

B 500.000,00 18 5

C 500.000,00 40 10

D 500.000,00 17 1

Se a necessidade do projeto é gerar retorno rápido, pois a empresa está necessi-

tando de reforço de caixa, a alternativa D tem um retorno bem rápido, de 1 ano, em 

comparação com as demais. Caso o projeto não tenha essa premência de caixa e seja 
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importante uma taxa razoável e estável num período mais longo para uma grande 

quantidade de capital, como R$ 1.6000.000,00, temos a alternativa A. Cumpre notar 

que lidar com um projeto de grande porte envolve riscos maiores, os quais devem ser 

bem analisados. Caso o requisito mais importante seja a rentabilidade, ressalvadas as 

questões de viabilidade técnica e riscos envolvidos, temos a alternativa C, com 40% 

ao ano, bem superior ao custo de oportunidade de aplicação no mercado financeiro 

de títulos de renda fixa. Em contrapartida, deve-se considerar o longo tempo de re-

torno dela, que é de 10 anos. Certamente, essa rentabilidade também está associada a 

riscos maiores, que devem ser analisados. Caso a análise estratégica de uma pequena 

empresa indique projetos não superiores a um milhão de reais, temos uma alternativa 

mais equilibrada, que é a alternativa B, com retorno de 5 anos, TIR de 18% ao ano e 

porte financeiro pequeno, da ordem de meio milhão de reais.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o Plano do Projeto e o Plano de Custos do Projeto.





A U L A  6 gerenCiamento da 
qualidade do Projeto 
e gerenCiamento de 
reCursos humanos do 
Projeto

Objetivo

Compreender a importância do gerenciamento da qualidade e dos recursos hu-

manos em projetos; entender os processos intrínsecos às duas áreas de conhecimento.

Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI.

Fóruns

Discutir com os alunos as seguintes situações:

Gerenciamento de Recursos Humanos
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1. Dentre as opções abaixo, qual a que menos pode ser considerada um sintoma 
de que a equipe do projeto não está trabalhando efetivamente como um time? 

a) Conflito e competição;

b) Frustração;

c) Falta de confiança no gerente do projeto; e

d) Reuniões improdutivas.

Resposta: Alternativa “a”. A moderna abordagem em relação à resolução de 

conflitos admite que um certo grau de conflito e competição pode ser benéfico, 

desde que conduzido com maturidade pelos envolvidos. Nesse contexto, am-

bos podem ser importantes para o desenvolvimento da equipe, estimulando 

a inovação e a criatividade. O grande problema está relacionado à ocorrência 

exagerada de conflitos e competições, bem como à falta de maturidade dos en-

volvidos ao lidar com tais situações. Esse cenário é prejudicial ao desenvol-

vimento da equipe, constituindo um forte indício de problemas que podem 

causar impacto no desenvolvimento do projeto.

2. No início do projeto um gerente descobre um problema em uma determinada 
atividade. Ele também fica sabendo que um membro da equipe, o qual não fazia 
parte dessa atividade, já havia previsto o problema há algum tempo, mas não 
alertou a equipe. Diante deste cenário, a alternativa que melhor representa o 
comportamento do gerente do projeto em relação à equipe do projeto é:

a) Punir esse membro porque ele deveria ter avisado sobre o problema; 

b) Não punir o membro da equipe porque a atividade não estava sob a res-

ponsabilidade dele; 

c) Reunir a equipe, no sentido de obter maior nível de comprometimento 

individual e coletivo; e

d) Esquecer esse detalhe e focar na resolução do problema.

Resposta: Alternativa “c”. O cenário apresentado revela indícios de uma situ-

ação típica de início de projeto, onde em geral a equipe ainda não possui um 

bom entrosamento, e pode ser comum algumas pessoas terem receio de opi-

nar sobre atividades nas quais não estão alocadas. Devido a isso, o gerente 

do projeto deve iniciar as atividades de integração da equipe desde o início 

do projeto, para facilitar o entrosamento de todos. Sendo assim, é papel desse 

gerente, dentre outros, alertar a equipe para a importância do comprometi-
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mento individual e coletivo dos seus membros, bem como obter de todos esse 

comprometimento.

3. Um gerente percebe que sua equipe está planejando uma pequena 
homenagem dentro do ambiente de trabalho para comemorar o seu 
aniversário. É a primeira vez que isso ocorre no projeto. A alternativa mais 
indicada, em relação ao seu comportamento, seria:

a) Não fazer nada. Apenas deixar a comemoração ocorrer normalmente; 

b) Solicitar que a homenagem seja realizada fora do local do trabalho;

c) Cancelar a comemoração;

d) Influenciar para que mensalmente ocorram comemorações dos demais 

aniversariantes do mês.

Resposta: Alternativa “d”. A comemoração de aniversários é um dos tipos de 

atividade de integração de equipe (team building). Caso esse tipo seja adotado 

pela equipe, não é interessante haver apenas a comemoração do aniversário 

do gerente do projeto, mas também a de todos os membros, que poderia ocor-

rer um vez por mês. Dessa forma, além de haver mais eventos de integração, 

também não haverá motivos para que, eventualmente, alguém possa se sentir 

desprestigiado.

4. Você vai montar uma equipe para um projeto, mas observa que dois dos 
melhores profissionais a serem alocados não possuem um bom relacionamento 
entre si. Qual das atividades a seguir, a princípio, melhor representa uma 
opção para a resolução do problema? 

a) Promover uma conversa entre eles, para identificar a causa-raiz do pro-

blema; 

b) Escolher qual dos dois seria o mais indicado ao projeto, e deixar o outro de 

fora, para evitar futuros problemas;

c) Alocar os dois profissionais e deixar que eles se entendam sozinhos; e

d) Deixar claro aos dois que não se vai admitir problemas de relacionamento 

no ambiente do projeto. 

Resposta: Alternativa “a”. O método de solução de problema é a melhor forma 

de resolver conflitos, pois ele proporciona a identificação da causa-raiz do pro-

blema, no sentido de encontrar-se uma solução. Portanto, essa seria a melhor 

opção a ser inicialmente adotada pelo gerente do projeto. Convém observar 
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que, caso ele percebesse que isso não adiantaria, então poderia tomar outras 

providências.

 Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o Plano de Qualidade e o Plano de Recursos Huma-

nos do Projeto.



A U L A  7 gerenCiamento das 
ComuniCações do Projeto 
e gerenCiamento de risCos 
do Projeto

Objetivo

Compreender os processos necessários para garantir a geração, coleta, distri-

buição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o 

projeto; compreender os processos do gerenciamento de riscos como a identificação, 

a análise qualitativa e quantitativa, o planejamento de respostas, a monitoração e o 

controle do risco .

Leituras Sugeridas

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI.

Fórum

1. Estudo de caso: Tirando os riscos do papel. Disponível em: <http://www.

mundopm.com.br/download/Tirando_os_riscos.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2014.
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Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o Plano de Comunicação e o Plano de Riscos do Projeto.



A U L A  8 gerenCiamento de 
aquisições do Projeto 
e gerenCiamento de 
stakeholders do Projeto 
(adiCionada na 5ª. edição)

Objetivo

Conhecer os processos de gerenciamento de aquisições em projetos; identifi-

car as partes interessadas (Stakeholders) no projeto; determinar suas necessidades e 

expectativas; e gerenciar sua influência em relação aos requisitos para garantir um 

projeto bem-sucedido.

Leituras Sugeridas

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge. 5th Ed. Philadelphia/EUA: PMI, 2012.

Padrão do PMI para gerenciamento de projetos. Referência fundamental sobre 

o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI.
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Fórum

1. Gerenciamento de Stakeholders. Disponível em: <http://www.mundopm.
com.br/download/stakeholders.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2014.

Discussão em grupo sobre a importância do Gerenciamento de Stakeholders e 

o Plano de Comunicação específico para eles.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o Plano de Aquisições e o Plano de Análise dos 

Stakeholders do Projeto.



A U L A  9 Planejamento estratégiCo 
no setor PúBliCo

Objetivo

Promover o desenvolvimento da capacidade de análise, planejamento e formu-

lação de estratégia na Administração Pública; introduzir conceitos básicos e funda-

mentação teórica sobre os modelos e o processo de Planejamento Estratégico; e esti-

mular a reflexão sobre o modelo de tomada de decisões estratégicas nas organizações.

Leituras Sugeridas

1. ANSOFF, H. Igor; MCDONNELL, Edward J. Implantando a Administração 
Estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993.

Os autores abordam a administração estratégica e sua importância nas orga-

nizações.

2. KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas Estratégicos – Balanced Scorecard: 
convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004.

Livro referência na área de BSC, os autores abordam as práticas dos mapas 

estratégicos.

3. KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em Ação – Balacend 
Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

Livro de referência na área de estratégia, os autores abordam a estratégia na prática.
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4. THOMPSON, A. A.; STRICKLAND, A. J. Planejamento Estratégico – 
Elaboração, Implementação e Execução. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2002.

Os autores abordam o planejamento estratégico desde a sua elaboração até a 

sua execução, da teoria à prática.

Fórum

1. Estudo de Caso: Planejar ou executar? Qual o mais importante? Disponível 
em: <http://www.mundopm.com.br/download/planejar_executar.pdf>. 
Acesso em: 11 ago. 2014.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar a Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos de 

uma organização.



AULA 10 instrumental Para o 
Planejamento de Projetos 
e Ferramentas de 
Controle do Projeto

Objetivo

Abordar a importância do uso de ferramentas para a gestão de projetos com o 

objetivo de mostrar as principais funcionalidades das mais populares. 

Leituras Sugeridas

1. Ferramentas para Gestão de Projetos. Revista Engenharia de Software 
Magazine, n. 45. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/
ferramentas-para-gestao-de-projetos-revista-engenharia-de-software-
magazine-45/23563#ixzz39e0F8eGQ>. Acesso em: 11 ago. 2014.

2. AZEVEDO, J. 22 ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração 
Online. Disponível em: <http://www.siteparaempresas.com.br/
blog/?p=1711>. Acesso em: 11 ago. 2014.

3. COLNAGO, R. 9 ferramentas para Gerenciamento de Projetos. Disponível 
em: <http://www.tiespecialistas.com.br/2013/08/9-ferramentas-
gerenciamento-projetos/>. Acesso em: 11 ago. 2014.
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Fórum

1. VARGAS, R. Urgência: Um Fator Crítico no Planejamento de Projetos. 
Disponível em: <http://www.ricardo-vargas.com/pt/articles/urgency-
critical-factor/>. Acesso em: 11 ago. 2014.

Este artigo tem como objetivo discutir os custos e os benefícios da velocida-

de no desenvolvimento de um plano de projeto e propõe um processo básico 

composto de 10 etapas para planejar e 10 etapas para acompanhar um projeto 

em um curto espaço de tempo. O processo propõe a priorização e a simplifi-

cação dos documentos críticos a serem desenvolvidos de modo a assegurar o 

propósito, o escopo, os prazos e orçamentos, bem como as restrições diretas do 

projeto. 

Verificação de Aprendizagem

Os alunos deverão fazer um levantamento dos prós e contras das principais fer-

ramentas de planejamento e controle de projetos e definir o que irão utilizar no traba-

lho final de conclusão de curso.



AULA 11 tendênCias e PersPeCtiVas 
na gestão: Por outra 
raCionalidade na gestão

Objetivo

Entender os procedimentos necessários para a elaboração de projetos de via-

bilidade econômica no âmbito das organizações em geral. Ao final da disciplina, os 

alunos deverão estar aptos a explicar a importância e a aplicação da administração 

de projetos, definir os conceitos básicos de administração de projetos e programas, 

explicar e ampliar os principais instrumentos disponíveis para o gerenciamento efi-

caz de projetos e programas, e utilizar as habilidades de planejamento, estruturação e 

avaliação de projetos.

Leituras Sugeridas

1. ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos: guia prático para a elaboração 
e gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009.

Esse livro é bem didático e tem a proposta de ser um guia na elaboração e ges-

tão de projetos sociais.

2. KISIL, Rosana. Elaboração de projetos e propostas para organizações da 
sociedade civil. 3. ed. São Paulo: Global, 2004.

A autora traz uma visão simplificada da elaboração de projetos.
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Fórum

Discutir em grupos a seguinte situação:

Geralmente, os gerentes de projeto têm que tomar decisões de aprofundar estu-

dos e definições com base num cálculo preliminar de viabilidade que lhes dê confian-

ça em prosseguir o próprio aprofundamento dos estudos, antes de o projeto começar. 

É preciso investir dinheiro para pagar estudos mais aprofundados. Pergunta-se: como 

o gerente analisa e decide sem informações precisas e detalhadas, como listas de equi-

pamentos, materiais e recursos humanos, cotações e orçamentos, especificações téc-

nicas de equipamentos, custos de engenharia, fabricação e instalação dos equipamen-

tos, instalações auxiliares necessárias, condições de operação e abastecimento, layout 

com distâncias a serem percorridas e dimensões principais das instalações? A solução 

é desenvolver um histórico de projetos anteriores para poder lançar mão de custos 

paramétricos, em geral relativos aos primeiros níveis da Estrutura Analítica do Proje-

to – EAP. Por exemplo, temos um valor paramétrico de US$/MW em usinas hidrelé-

tricas e o consagrado CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil que, nesse caso, 

já precisa de uma estimativa prévia de quantos metros quadrados serão construídos, 

mesmo sem se ter uma ideia real das dimensões e especificações detalhadas de aca-

bamento, louças e metais, por exemplo. No caso de um projeto de telecomunicações, 

por, de implantação de rede de cabos de fibra óptica, é recomendável desenvolver um 

índice paramétrico de quanto custa em média um quilômetro de rede (R$/km) desses 

cabos, incluindo todos os demais elementos da rede. É necessário reconhecer que a 

precisão de uma estimativa paramétrica é bem menor do que a de uma estimativa por 

composição (Bottom Up), por exemplo, mas, ressalvadas as condições dessas estimati-

vas paramétricas, elas fornecem uma informação com precisão suficiente para uma 

tomada de decisão rápida.

Verificação de Aprendizagem 

Em grupos, os alunos deverão elaborar uma proposta de projeto.



AULA 12 alinhamento estratégiCo 
de Projetos e esCritório 
de Projetos (Pmo)

Objetivo

Apresentar o planejamento estratégico para implantação de PMO, os principais 

modelos de PMOs existentes, e os níveis de maturidade em gerenciamento de projetos 

utilizados em diversos tipos de organizações; discutir a importância do PMO estar 

alinhado à estratégia da empresa.

 Leituras Sugeridas

1. HOBBS, Brian; AUBRY, Monique. The Project Management Office (PMO): 
A Quest of Understanding. Newtown Square, PA: Project Management 
Institute, 2010.

Este livro, de caráter mais acadêmico, apresenta em detalhes os resultados da 

mais extensa pesquisa já realizada até hoje com PMOs no mundo, patrocina-

da pelo Project Management Institute. Os autores pesquisaram cerca de 500 

PMOs e apresentam as respectivas práticas.

Fórum

1. PINTO, C. C; COUTO, R. Estudo de Caso: Escritório de Projetos na Brasil-
Telecom. Disponível em: <http://www.mundopm.com.br/download/brasil_
telecom.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2014.
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Debater sobre os tipos de Escritórios de Projetos e respectivos serviços prestados.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão elaborar o planejamento da implantação do PMO alinhado 

à estratégia organizacional. Definir elementos como missão, visão, valores, objetivos 

estratégicos, análise SWOT, análise de Stakeholders, plano de comunicação, plano de 

ação e tipo de atuação do PMO. Este trabalho poderá ser apresentado em sala de aula.



AULA 13 gestão de Programas

Objetivo

Entender a diferença entre programas e projetos. Programas geram benefícios 

e capacidades que a organização pode usar para sustentar, ampliar e alcançar os obje-

tivos organizacionais.

 Leituras Sugeridas 

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. The Standard for Program 
Management. Second Edition. Philadelphia/EUA: PMI, 2008.

Padrão do PMI para gerenciamento de programas. Referência fundamental 

sobre o tema, considerando o alinhamento brasileiro em relação ao PMI. É im-

portante a aquisição desse exemplar caso a instituição de ensino ainda não o 

tenha. 

2. OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. Managing Successful 
Programmes. Paperback, 2007.

Desenvolvido pelo Governo Britânico, trata-se da referência mais completa e 

organizada sobre gerenciamento de programas. 

3. THIRY, M. Program Management (Fundamentals of Project Management). 
Paperback. England/USA: Gower, 2010.

O autor compara os diversos modelos existentes. 
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Fórum

1. SNYDER, J. R.; MILOSEVIC D. Gerenciamento de Programa - Melhorando o 
desempenho dos negócios. Entrevista. Revista Mundo PM, Curitiba, PR.

Os autores apresentam uma síntese do livro - Program Management for Im-

proved Business Results, que mostra a essência do tema Program Management, 

a sua natureza estratégica, ou seja, com metas de negócio e o foco no modelo 

organizacional para conduzir e alcançar o resultado planejado para o negócio.

Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão fazer resenha, abordando os principais temas tratados na 

entrevista.



AULA 14 gestão de PortFólio

Objetivo

Compreender a gestão de portfólio de projetos estratégicos, evidenciando a im-

portância do monitoramento e adequação destes projetos à realidade da organização; 

vincular o portfólio de projetos diretamente aos objetivos estratégicos da organiza-

ção; demonstrar o impacto das informações dos projetos no processo de tomada de de-

cisões estratégicas e os desafios de gerenciar projetos estratégicos de forma integrada 

em um ambiente dinâmico.

Leituras Sugeridas

1. TERRA, J. C.; RIJNBACH, C.; BARROSO, A. C. Gestão de Portfólio – o desafio 
do alinhamento estratégico. Revista Inteligência Empresarial – Inovação. 
Disponível em: <http://biblioteca.terraforum.com.br/BibliotecaArtigo/
GestaoDePortfolio.pdf>.

Neste artigo são abordados vários aspectos de gestão de portfólio com foco espe-

cial na forte ligação desse tema com a gestão de inovação e a gestão estratégica.

Fórum

2. Benefícios da Gestão de Portfólio: Case Braskem. Disponível em: http://
www.mundopm.com.br/download/BRASKEM-PDF-Ed07.pdf. Acesso em: 18 
ago. 2014.
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Verificação de Aprendizagem 

Os alunos deverão discutir sobre as etapas da Gestão de Portfólio, bem como a 

sua importância no alinhamento da estratégia organizacional.



sites reComendados

zz PMI’s website <http://www.pmi.org/>

zz PMI Brasil <http://www.pmi.org/>

zz PMI Distrito Federal <http://www.pmidf.org/>

zz PMI Espírito Santo <http://www.pmies.org/>

zz PMI Goiás <http://www.pmigo.org/>

zz PMI Minas Gerais <http://www.pmimg.org/>

zz PMI Paraná <http://www.pmipr.org/>

zz PMI Rio de Janeiro <http://www.pmirj.org/>

zz PMI Rio Grande do Sul <http://www.pmirs.org/>

zz PMI Santa Catarina <http://www.pmisc.org/>

zz PMI São Paulo <http://www.pmisp.org/>

zz Revista Mundo PM <http://www.mundopm.com.br>

RECURSOS DE APOIO:

Recursos úteis para a disciplina disponíveis na Web. 

Ferramentas Proprietárias 

zz Microsoft Project Professional (http://www.microsoft.com) 

zz Oracle Primavera P6 (http://www.oracle.com/applications/primavera/in-

dex.html) 
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Ferramentas Open Source/On-line 

zz OpenProj - não é online <http://sourceforge.net/projects/openproj/> 

zz dotProject - <http://dotproject.net/> 

zz Redmine - <http://www.redmine.org/> 

zz Basecamp - <http://www.basecamp.com> 

zz ClokingIT - <http://www.clockingit.com/>

zz Project Model Canvas – <http://www.pmcanvas.com.br/>





Este guia compõe o material didático do 

mestrado profissional em administração

pública em rede nacional.

Realização:

Parceria:


