MBA em Gestão de Projetos
SOBRE O CURSO
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Projetos visa capacitar os profissionais
envolvidos na implementação de planos e efetiva realização de projetos, gerenciamento e liderança de
equipes além de proporcionar uma visão estratégica da concepção de projetos de qualquer natureza,
fornecendo subsídios aos profissionais na utilização das ferramentas adequadas nos projetos com
relação ao ambiente interno e externo da empresa.
Formar profissionais capazes de desenvolver e também implantar projetos empresariais em suas
diversas áreas utilizando-se de metodologias PMI e PMBOK e a gestão estratégica de projetos de novos
produtos a serem lançados pela empresa, bem como aprimorar os existentes.
Compromissos e Desafios








Fornecer conhecimentos para a elaboração da estrutura de projetos, relacionados à
organização da equipe, planos operacionais, mobilização de recursos, cronogramas,
objetivos e resultados que serão alcançados com os projetos.
Desenvolver conhecimentos específicos quanto aos fundamentos teóricos que amparam
as ferramentas de gestão estratégica para implementação e acompanhamento de projetos.
Estimular habilidades específicas para desenvolver aplicações e promover a busca de
novas teorias práticas compatíveis com a realidade da empresa.
Propiciar aos participantes conceitos, métodos, metodologias, ferramentas e habilidades
de reflexão, atuação em gestão da informação e para novos projetos, bem como
lançamentos de novos produtos.
Transmitir conhecimentos teóricos, técnicos, metodológicos aplicados a Projetos e novos
produtos através da discussão de casos que propiciem aos participantes possibilidades de
aperfeiçoamento profissional.
Proporcionar aos participantes oportunidades para aplicação, sob supervisão docente, dos
conhecimentos adquiridos.
Estudar as modificações necessárias nas metodologias de gestão de custos para tratar as
diferentes categorias de tecnologias da produção, principalmente aquelas advindas de
mudanças de estratégia de processo, produção e da automação.

Público Alvo
Profissionais relacionados com desenvolvimento de Projetos em geral, Administradores, Gestores de
Qualidade, engenheiros, profissionais da área de comunicação, informática e gestão, interessados em
se especializar no desenvolvimento e na implantação de projetos empresariais.

Coordenador
Prof. Me. Ricardo Bernardes Mello
E-mail: comercialpos@unis.edu.br
Mestre em Sistemas de Produção na Agropecuária
MBA em Gestão de TI e Especialista em Banco de Dados
Bacharel em Ciências da Computação
Coordenador e Professor dos cursos de Gestão & Negócios e Tecnologia da Informação
FORMAS DE PAGAMENTO

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Desc. Adimplência

Conv. Empresa

Desc. Ex-aluno

10%

15%

20%

Plano A – 12 parcelas

R$820,00

R$738,00

R$697,00

R$656,00

Plano B – 18 parcelas

R$546,66

R$492,00

R$464,66

R$437,33

Plano C – 24 parcelas

R$410,00

R$369,00

R$348,50

R$328,00

Matrícula: R$ 380,00

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO COMUM
Disciplina

Carga Horária

Matemática Financeira

24 horas

Métodos Quantitativos Aplicados a Negócios

24 horas

Gestão Estratégica

24 horas

Gestão Estratégica de Pessoas

24 horas

Gestão Estratégica de Custos

24 horas

Seminário de Pesquisa

12 horas

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Gestão da Qualidade em Projetos

24 horas

Gerenciamento de Escopo e Tempo

24 horas

Gestão de Processos pelo PMI

24 horas

Gestão de Riscos

24 horas

Tópicos Avançados em Gestão de Projetos

24 horas

Gerenciamento da Comunicação, Integração e Aquisição.

24 horas

Planejamento e Projeto de Produtos

24 horas

Escritório de Gerenciamento de Projetos

24 horas

Análise de Organizações e Processos

12 horas

Projetos de Qualidade: Seis Sigma

24 horas

NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS
Disciplina

Carga Horária

Metodologia no Ensino Superior

24 horas

Didática do Ensino Superior

24 horas

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso

30 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

60 horas

Pensamento Científico e Metodologia da Pesquisa

24 horas

Módulo Internacional

40 horas

Módulo Internacional

30 horas

Módulo Internacional

20 horas

Módulo Inglês Instrumental I*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental II*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental III*

32 horas

+150 disciplinas de especialização
* No momento disponíveis apenas no polo de Varginha.

