
 

PROGRAMA DE CURSO 
 
1. Título 

Elaboração e Gestão de projetos 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso:  

2.2. Período de realização: 21/11 a 02/12 de 2011 

2.3. Horário: 14h:00min às 18h:00min  

2.4. Carga horária: 40 horas 

2.5. Local: Cidarq (Campus II) 

3. Caracterização do Público 

3.1. Número de vagas: 25 vagas 

3.2. Público alvo:  

Capacitar Coordenadores Administrativos, os Servidores ocupantes de cargo de Administrador e 

demais servidores interessados na área de planejamento, para auxiliar na construção e 

implementação do Planejamento nas UAs/OAs e Campus da UFG. 

4. Justificativas / objetivos do curso 

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 externa. Desta forma, a utilização de técnicas, instrumentos, ferramentas e metodologias de 

elaboração de projetos podem favorecer a execução mais eficiente e eficaz à todo e qualquer tipo 

de instituição. 

 Através da Elaboração e Gestão de Projeto 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 do curso, visa subsidiar aos servidores da Universidade Federal de 

Goiás informações que possibilitem melhor relação com as atividades especificas dos trabalhos por 

projeto elevando o desempenho da instituição e contribuindo com a formação continua do sujeito e 

do composto organizacional.  

Objetivo 

Proporcionar aos participantes conhecimento sobre metodologias, ferramentas,  técnicas e 

instrumentos para Elaboração e Gestão de Projetos; 

Objetivos 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 

 

5. Metodologia  
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 

 

6. Avaliação cognitiva 

O cursista deverá possuir o mínimo de 80% das presenças. Sendo a avaliação efetuada conforme 

desempenho individual e em equipe ao longo das atividades aplicadas no curso. 

 

7. Material didático 

Textos, data show, vídeos, etc.  

8. Conteúdo programático 

Item h/aula Instrutor 

1. Conceitos básicos 

2. Estrutura da Gestão de Projeto 

3.  Áreas de Conhecimento da Gestão de Projetos 

Escopo 

Tempo 

Custo 

Recursos Humanos 

4. Técnicas, Instrumentos, Metodologias e 

Ferramentas de Gestão de Projetos 

5. Elaboração de Projetos 

 

40 Jussara  

 


