
PROJETO DE AÇÃO 
 

1. TÍTULO: Elaboração e Análise  de Projetos 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DO CURSO: CT&D 

2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  NO SITE 

2.3. HORÁRIO:NO SITE 
2.4. CARGA HORÁRIA:40 horas 
2.5. LOCAL: NO SITE 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 
3.1. NÚMERO DE VAGAS: 25 

3.2. CLIENTELA ALVO: Servidores Técnico Administrativos e Docentes da UFG cujos cargos se 
relacionam com elaboração e/ou execução de projetos.  

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 
Atendendo a uma demanda da Administração Superior da UFG, que identificou que havia um grande número 

de projetos (pesquisa, financiamento, etc.) inadequados para submissão junto às agências de fomento na 

busca de recursos.  Essa inadequação tem ocasionado a perda de muitos recursos financeiros, o que torna 

clara a necessidade de uma capacitação nessa área. 

Para auxiliar no processo de planejamento das ações organizacionais é necessário definir procedimentos, a 

fim de possibilitar uma maneira uniformizada de condução das demandas internas e externas. Desta forma, a 

utilização de técnicas, instrumentos, ferramentas e metodologias de elaboração de projetos podem favorecer 

a execução mais eficiente e eficaz a todo e qualquer tipo de instituição. 

Por meio da ação “Elaboração e Análise de Projetos para realização das atividades organizacionais” é 

possível padronizar os procedimentos, proporcionar um guia de trabalho e consulta, definindo instruções para 

os preparadores das informações e facilitar a concentração de esforços. Os projetos permitem a otimização 

das capacidades internas por delinear os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos nas atividades fins.  

Desta forma, o direcionamento da ação, visa subsidiar aos servidores da Universidade Federal de Goiás 

informações que possibilitem melhor relação com as atividades específicas dos trabalhos por projeto elevando 

o desempenho da instituição e contribuindo com a formação contínua do sujeito e do composto 

organizacional. 

 

 

5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos): 
5.1. GERAIS  

Proporcionar aos participantes conhecimento sobre metodologias, ferramentas, técnicas e instrumentos para 

Elaboração e Análise de Projetos. 

5.2.  ESPECÍFICOS  

 Apresentar técnicas, instrumentos, ferramentas e metodologias de elaboração de projetos; 

 Elevar o conhecimento acerca do planejamento, controle, direção e organização de projetos; 

 Apresentar técnicas de planejamento das atividades e recursos necessários para desenvolvimento de 
um projeto; 

 Ofertar o conhecimento sobre as fases de elaboração de um projeto; 

 Delinear ações que permitam a controlar o desempenho do projeto; 

 Permitir cruzamento entre informações teóricas e práticas. 

 

 



6. METODOLOGIA: 
6.1. Modalidade:  Presencial 

6.2.  RECURSOS DIDÁTICOS  
O processo metodológico se dividirá em 6 etapas: 

1. Aulas expositivas; 
2. Pesquisa em laboratório sobre práticas Projetos ; 
3. Aplicação de Jogos Vivenciais; 
4. Aplicação de Estudo de Caso; 
5. Exercícios 
6. Apresentação de vídeos e/ou outras mídias para fomentação dos conhecimentos práticos e teóricos. 
7. Trabalhos em Equipes 
8. Discussão em Sala 

9. Avaliações Individuais 
 

 

7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES EM SALA 

7.2. NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 

7.3. FREQUÊNCIA MÍNIMA DE  75% 

7.4. AVALIAÇÃO ESCRITA (OU IMPRESSA) PARA FINS DE ARQUIVAMENTO 

 

 
8. RECURSOS MATERIAIS: 
8.1. RECURSOS FÍSICOS: 
Data-show (equipamento da própria instrutora) 
Laboratório de Informática 
Quadro  
8.2. MATERIAL DIDÁTICO : 

Apostila  

 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A INSTRUTOR 

1. Conceitos básicos 4 Jussara de Paula 

2. Estrutura da Gestão de Projeto 8  

3.  Áreas de Conhecimento da Gestão de 
Projetos 

8  

4. Técnicas, Instrumentos, Metodologias e 
Ferramentas de Gestão de Projetos 

10  

5. Elaboração de Projetos 10  

   

 


