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INSCRIÇÕES ABERTAS: 

Dias e horários das aulas: 
Segundas-feiras, das 19h às 23h

Carga horária: 40 Horas
Duração do curso: 4 meses 

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
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OBJETIVO

PERFIL DE ALUNO

Capacitar os participantes para a compreensão e utilização de um conjunto de 
competências e boas práticas utilizadas para a efetiva implementação e perene 
manutenção de um PMO - Project Management Office, que agregue real valor à 
organização.

Profissionais que buscam conhecimento para implementar metodologias de 
gestão de projetos adaptadas às diferentes realidades organizacionais e que 
permitam a medição de impactos e geração de valor para o negócio.

O corpo docente é formado por professores doutores da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. A essa equipe 
agregam-se profissionais do mercado, que aliam formação acadêmica de alto 
nível e experiência, tanto no setor público quanto no setor privado.

CORPO DOCENTE

MATRIZ CURRICULAR

• PMO - Objetivos, Estruturas e Funções
• Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos e o Papel do PMO
• Ferramentas e Softwares de Gestão de Projetos
• Gestão do Conhecimento em GP: Lições Aprendidas
• Indicadores de Desempenho e Project Score Card

METODOLOGIA

Além de membro do corpo docente do curso, integra a equipe de coordenação, 
na qualidade de mentor técnico, o Professor José Finocchio Júnior, que ao longo 
dos últimos anos, tem se destacado como um dos renomados especialistas na 
área. O corpo docente é formado por especialistas, mestres e doutores nas mais 
diversas áreas de aplicação da gestão de projetos. Em sua maioria, credenciados 
pelo PMI (Project Management Institute) com a certificação PMP (Project Mana-
gement Professional).



3

Avenida das Nações Unidas, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3503 
www.fia.com.br/gpro

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
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INFORMAÇÕES
Tel: (11) 3732-3503


