
Gestão Ágil de Projetos e Indústria 4.0
OBJETIVO
Conhecer e aprofundar as melhores estratégias de 
planejamento, controle e execução de projetos/programas 
para serem aplicados no dia a dia de uma organização, 
envolvendo o que há de mais atual segundo o padrão 
sugerido pelo PMI, incluindo práticas ágeis aplicadas ao 
gerenciamento de projetos.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais de empresas públicas, privadas ou 
organizações do terceiro setor que aspirem exercer 
gestão e/ou atuar em equipes de projetos, bem como 
aqueles que necessitem se capacitar para enfrentar os 
desafios de um ambiente empresarial competitivo e de 
se especializar no gerenciamento de projetos voltados à 
atuação empresarial, independentemente do ramo, setor 
ou mercado que atuem.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas
• Dia/horário de aula: segundas e terças-feiras, das 19h às 

22h30 (aulas semanais com intervalo entre os módulos).
• Investimento: 24 x R$ 575,00. As parcelas serão 

reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da 
FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- Diploma de curso superior;
- Histórico Escolar de curso superior (com a data de
colação de grau);
- CPF e RG;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento ou casamento.

Obs.: A documentação deverá ser entregue na Coordenação da 
Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do contrato.

Matriz curricular C/H

Módulo Estratégico 80

Planejamento Estratégico 20

Empreendedorismo e Inovação 24

Coaching de Carreira 20

Seminários 16

Módulo Específico 280

Administração de Conflitos e Negociação
Estratégica

32

Responsabilidade Social e Governança
Corporativa

28

Fundamentos do Gerenciamento de Projetos 24

Análise de Viabilidade de Projetos 24

Requisitos, Escopo e Aquisições em Projetos 24

Gestão de Cronograma e de Custos 24

Gestão da Qualidade em Projetos 24

Gerenciamento de Portfólio e PMO 24

Análise e Gestão de Riscos em Projetos 24

Métodos Ágeis 28

Tendências da Gestão de Projetos na
Indústria 4.0

24

Carga horária total 360

A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o número de 
vagas não seja preenchido.

* Verifique condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*

São Bento do Sul

especializacoessbs@univille.br
     (47) 3631.9135

univille.br/especializacoes
/EducacaoContinuadaUniville

Sua carreira não pode esperar. Especialize-se!


