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Regulamento Acadêmico  
Frequência e Avaliações  
 

a) O aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso, 

para ter direito à certificação.  

b) A assiduidade do aluno será registrada pelo professor no formulário de controle de frequência e notas, ao 

início ou término das aulas de cada disciplina. 

c) Estará reprovado por faltas, em determinada disciplina, o aluno que não obtiver, pelo menos, 75% (setenta 

e cinco por cento) de frequência nas aulas ministradas, por disciplina.  

d) Os procedimentos de avaliação a serem adotados pelos professores deverão ser definidos em função dos 

objetivos e da metodologia didática utilizada, de acordo com a especificidade dos conteúdos de cada 

disciplina. A avaliação de aprendizagem será expressa em notas. 

e) Para ser aprovado, em determinada disciplina, o aluno deverá obter, pelo menos, nota 7 nas avaliações 

efetuadas pelo professor.  

f) Ao final de cada disciplina, e no prazo máximo de 15 dias as notas dos alunos deverão ser registradas pelo 

professor, no formulário de controle de frequência e notas e entregue à secretaria da IAM BBS para registro 

das mesmas no Portal do aluno. 

 
Coordenação Acadêmica  
 

 
Profa. Dra. Tânia R. Belmiro  
Pós-Doutora em Eng. de Produção (USP). Ph.D. em Eng. de Produção (Heriot-Watt University, Escócia). Engenheira 
Eletricista (UFU).  Certificação PMP (PMI) e Prince2 Practitioner.  Auditora Líder NBR ISO 9001. Conselheira de 
Governança do capítulo do PMI de São Paulo (2018-2019). Profa. do Sinduscon (Sindicato da Construção) em São 
Paulo. Atua no mercado corporativo a 18 anos nas áreas de gestão de processos (Guia BABOK), de 
programas/projetos e da qualidade.  Revisora do guia de extensão em Construção do PMI (2015). Coordenadora do 
MBA em gestão de projetos da BBS Angola desde 2008.  Profa.  em  MBAs da FGV, FIA. Livros publicados nas áreas 
de Gestão de projetos, processos e da qualidade. Lançamento do Livro: Bússola de Gestão para a Construção Civil 
em Junho de 2018.  

 
Objetivo  
 
O objetivo principal do curso é a formação de profissionais, executivos e agentes formadores em gerência de 
projetos, em conformidade com as exigências atuais do mercado. Baseando-se nas boas práticas de gerenciamento 
de Projetos do PMI esperamos, com este MBA, difundir conhecimentos e promover a capacitação dos profissionais 
nas diversas áreas de atuação dando-lhes condições para solucionar questões importantes de projetos que 
culminem na satisfação de todos os envolvidos no projeto (stakeholders – clientes, acionistas, equipe, comunidade, 
governo, empresa, sponsor, outros).  
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Metodologia 
  
O MBA será conduzido por meio de aulas expositivas dos aspectos teóricos, ilustradas com exemplos práticos, 
exercícios, estudos de literatura complementar, discussão dirigida e apresentação de estudos de casos.  
O MBA de Gerência de Projetos é orientado pelas práticas em Gerenciamento de Projetos propostas pelo PMI – 
Project Management Institute, que é a maior organização internacional de metodologia, suporte e certificação da 
carreira de Gerente de Projetos (Project Management Professional _PMP).  

 
Público-alvo  
 
Destina-se a profissionais do setor público ou privado que pretendem aperfeiçoar suas práticas de gestão ou ainda 
desejam entrar na carreira de gestores ou líder em projetos. O curso fornece excelentes bases conceituais para 
profissionais que pretendem a certificação como PMP (Professional management Project).  

 
OBS: Todos os alunos devem ter concluído curso superior reconhecido de duração plena (mais do que 4 anos). 

 
Síntese Geral: 

Duração do Curso: 18 meses 

Carga horária: 400 horas aula 

Nº Disciplinas: 18 
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PROGRAMA MBA GESTÃO DE PROJETOS 
 
O curso está estruturado em 3 módulos, num total de 17 disciplinas e uma visita técnica. O programa 
conta no Módulo de Gerenciamento de Projetos com estrutura temática baseada no PMBoK (Project 
Management Body Of Knowledge) do PMI. 

 

 
 
 
 
 
Módulo de Nivelamento (168 horas aula)  
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1. Fundamentos em Gerenciamento de Projetos  
 
Carga Horária: 24 horas  
Dinâmica de Integração: 2h (Coordenador Acadêmico)  
Objetivo: Apresentar a IAM_BBS aos alunos, assim como seus valores e princípios. Buscar engajamento e 
comprometimento com relação ao alcance dos objetivos do MBA. Apresentar o coordenador local, infra-
estrutura e staff. Discutir sobre direitos e deveres da Instituição, do coordenador, dos professores, do 
staff e dos alunos.  
 
Apresentar as regras e políticas da Instituição com relação ao MBA em Gerenciamento de Projetos. 
Oportunidades profissionais e análise de cenário. ENTREGA de um livro (folder) que formaliza esta relação 
entre os stakeholders deste valioso projeto o “MBA em Gerenciamento de Projetos da IAM-BBS”.  
 
Ementa:  
Apresentar conceitos e metodologia de Gerenciamento de Projetos do PMI (Project Management 
Institute) explicitando as nove áreas de conhecimento. A evolução do gerenciamento de projetos. O 
Gerente de Projetos. Escritórios de Projetos. Os principais envolvidos nos projetos. Benefícios do 
Gerenciamento de Projetos. Estruturas Organizacionais para projetos. As áreas de conhecimento do 
gerenciamento de projetos. Os processos de gerenciamento de projetos. Ciclo de vida do projeto e do 
produto.  
 
Desenvolvimento do termo de abertura do projeto. Desenvolvimento da declaração do escopo preliminar 
do projeto. Desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Gerenciamento da execução do 
projeto. Monitoramento e controle do trabalho do projeto. Controle integrado de mudanças. 
Encerramento do projeto. Apresentação de modelos de Planos de Projeto para que os alunos entendam 
integração.  
 

2. Comunicação Interpessoal e Aspectos Comportamentais  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Princípios de Comunicação. O processo da comunicação - comunicação verbal e não verbal, comunicação 
interpessoal e intrapessoal. Barreiras à comunicação eficaz. O processo de comunicação em grupo. A 
importância da inteligência emocional no processo da comunicação. Mudanças Comportamentais. 
Aprendizagem e comportamentos organizacionais. Ética aplicada às relações de trabalho. Comunicação. 
Motivação. Liderança como essência da gestão. Formação e Desenvolvimento de equipes.  
 

3. Aspectos Jurídicos para Gestores de Projetos  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
A empresa e o direito. Principais figuras societárias e suas implicações. A relação contratual com o cliente 
consumidor e com o cliente empresário. Princípios contratuais que regulam a matéria e contratos em 
destaque. Direito trabalhista e responsabilidades para os gestores de projetos. Direitos do Consumidor e 
práticas Corporativas. A tributação e o empreendimento: principais espécies tributárias, incidência e 
práticas de economia fiscal, ética sob ponto de vista legal.  
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4. Matemática Financeira Básica e Estatística  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Conceitos básicos de matemática financeira, estatística e contabilidade. Relação Fundamental e taxas de 
juros. Regime de Juros Simples. Regime de juros Compostos. Séries uniformes de pagamentos. Sistemas 
de amortização. Métodos de análise de fluxos de caixa. Desconto. Valor Presente Líquido e Taxa Interna 
de Retorno. Remuneração do investimento. Estudo de viabilidade. Taxa de atratividade (custo de 
oportunidade).  
 

5. Contabilidade  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Fundamentos da Contabilidade. Técnicas Contábeis; Demonstrações Contábeis. Participações Societárias 

e variações do patrimônio líquido. Análise Econômico-Financeira. Montagem e Utilização do Plano de 

Conta. Avaliação do tipo de contrato do Projeto. Apuração do resultado da conta de mercadorias; 

apuração do resultado do exercício e balanço patrimonial classificado. Cálculo do resultado econômico 

(lucro ou prejuízo) pelo regime contábil de competência e o financeiro (geração de caixa ou necessidade 

de capital de giro) pelo regime de caixa. 

 
6. Planejamento Estratégico para Gestores de Projetos  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Evolução do pensamento estratégico. A gestão estratégica no novo milênio considerando o tripé da 
Sustentabilidade Empresarial que considera aspectos ambientais, sociais e econômicos no cenário de 
projetos. Análise do Ambiente externo: cenários, oportunidades, ameaças e o ambiente competitivo. 
Análise do Ambiente Interno. Aplicação das principais ferramentas estratégicas. Desenvolvimento de 
estratégias. O Balanced Scorecard (BSC). Objetivos e plano de ação. Metodologia para Desenvolvimento 
de Estratégia de Negócios. Diretrizes estratégicas e sua relação com o Portfolio de Projetos da empresa.  
 

7. Cenários Macro-econômicos  
 
Carga Horária: 16 horas-aula  
Ementa:  
Os objetivos de política econômica. Os instrumentos de política econômica: Cambiais, Monetários, Fiscais. 
Evolução dos agregados macroeconômicos nas gestões recentes. Cenários macroeconômicos possíveis 
para o futuro imediato. Impacto da economia local e global no Portfolio de Projetos.  

 
Módulo de Gerenciamento de Projetos (168 horas aula)  
 

8. Gerenciamento do Escopo  
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Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Aborda o desenvolvimento de um documento do escopo, como base para as decisões de projeto; 

subdividindo o projeto em componentes menores, facilitando seu gerenciamento e formalização da 

aceitação do escopo do projeto. Aborda os processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui 

todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja concluído com sucesso. 

Desenvolve os processos; Planejamento de escopo. Declaração de escopo. Entregas. Definição do escopo. 

WBS – Work Breakdown Structure. Verificação do escopo. Controle do escopo. Escopo como um dos 

Fatores Críticos de Sucesso em Projetos. 

 
9. Gerenciamento do Cronograma  
 
Carga Horária: 24 Horas-aula  
Ementa:  
Identifica (define) as atividades específicas que devem ser executadas para produzir os vários resultados 
do projeto; identificar e documentar dependências interativas; estimar o período necessário para concluir 
as atividades; analisar as seqüências das atividades, durações e exigências de recursos; criar o cronograma 
do projeto. Milestones. Controle de cronograma. Earned Value Management no controle do cronograma. 
Fatores Críticos de Sucesso em Projetos.  
 

10. Gerenciamento do Custo e Análise de Viabilidade em Projetos  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Avaliação e determinação de recursos (pessoas, equipamentos, materiais) para cálculo das estimativas 
dos custos necessários para as atividades do projeto. Fundamentação e composição de Custos Unitários 
de Serviços, Equipamentos, Materiais e Mão-de-obra. Busca da compreensão dos processos envolvidos 
no planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto seja concluído 
dentro do orçamento aprovado. Desenvolvimento do Plano de Contas, dos Custos Diretos e Indiretos e 
do Controle de Custos. Diagrama de Pareto. Atualização de Custos. Definição da Técnica do Valor 
Agregado. Análise de viabilidade aplicada a um projeto. Montagem de Fluxo de Caixa de Projetos e 
avaliação pelo método do Valor Presente Líquido. Taxa Interna de Retorno e Pay-Back. Seleção e decisão 
de iniciar um Projeto - Go No Go. Avaliação de projetos em condições de incerteza. Análise de 
sensibilidade. Análise da turbulência e da vulnerabilidade do projeto.  
 

11. Gerenciamento de Recursos, Comunicação de Stakeholders  
 
Carga Horária: 24 Horas-aula  
Ementa:  
A disciplina aborda questões fundamentais para o sucesso de projetos como; Competências de gestão 
(Chefiar x Liderar). Planejamento e organização dos recursos. Delegação. Habilidades exigidas para o bom 
desempenho da liderança. Trata da identificação, documentação e atribuição das funções, 
responsabilidades dos stakeholders e seus relacionamentos no projeto. Aborda os processos que 
organizam e gerenciam a equipe do projeto. Gestão e engajamento dos stakeholders. Gestão da 
informação e da comunicação interpessoal, coleta e disseminação da informação do desempenho, 
medições de progresso e previsões. Apresenta princípios e técnicas de negociações individuais e em grupo 
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para lidar com situações de conflito. Processos relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento 
e destinação final das informações do projeto de forma oportuna e adequada.  
 

12. Gerenciamento da Qualidade e Sistema Integrado de Gestão  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Conceito da qualidade em projetos. Identificação dos padrões de qualidade relevantes e como os mesmos 
serão satisfeitos, a avaliação da execução do projeto, a monitoração dos resultados específicos do projeto 
para determinar se atendem aos padrões e a identificação de maneiras para eliminar causas de 
desempenho insatisfatório. Aborda os processos envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os 
objetivos para os quais foi realizado. Qualidade de processo. Qualidade do projeto. Gestão da qualidade. 
Controle da qualidade do projeto. Processos de auditorias e inspeções. Sistemas Integrados de Gestão 
(Qualidade, Ambiental, Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho).  
 

13. Gerenciamento do Risco  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Riscos: definição e histórico. Identificação e Categorização de riscos. Processos relativos à realização do 
gerenciamento de riscos: Plano do gerenciamento de riscos. Qualificação e Quantificação por Valor 
Esperado dos riscos. Estratégias e Plano de resposta aos riscos. Controle dos riscos. Simulação de Monte 
Carlo. Planejamento de Reservas. Gerenciamento dos Riscos. Fatores Críticos de Sucesso em Projetos.  
 

14. Gerenciamento da Aquisição / Contratações  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Identificação de fontes potenciais de fornecimento, obtenção de cotações, concorrências, ofertas ou 
propostas como apropriado, escolha dos potenciais fornecedores. Gerenciamento de contratos. 
Planejamento de aquisições/ contratação. Declaração do Trabalho. Solicitação de respostas de 
fornecedores. RFP (Request For Proposal), RFI, RFQ. Avaliação e seleção de fornecedores. Tipos de 
contratos e Licitações. Administração de contratos. Encerramento das aquisições. 
 

Módulo de Gerenciamento Avançado de Projetos (64 horas aula)  
 
15. Gestão do Conhecimento & PMO  
 
Carga Horária: 24 horas-aula  
Ementa:  
Enfoque sistêmico. Modelos organizacionais. Processos de gestão. Padronização. Avaliação de ERP 
(Enterprise Resource Planning). Workflow de processos. Impacto dos processos no emprego de mão-de-
obra. Organizações do conhecimento. Criação, armazenamento, transferência e gestão do conhecimento. 
Capital Intelectual. Groupware. Avaliação de ativos intangíveis. Conceito de Project Office na gestão do 
conhecimento (Lições Aprendidas). Tipos de Project Office. Funções Associadas. Fatores de Sucesso. 
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Revisões de Qualidade. Estágios de Implantação. Métricas de Performance. Staff Envolvido. Modelos de 
maturidade em gerenciamento de projetos.  
 

16. Gestão Partilhada em Projetos  
 
Carga Horária: 16 horas-aula  
Ementa:  
Conceito da colaboração e do compartilhamento via Trello / Jira. Trabalho integrado com times multi-
disciplinar. Liderança com menor grau de hierarquia. Status report on time para todo o time. 
Produtividade e engajamento.  
 

17. Jogos para Gestores de Projeto  
 
Carga Horária: 16 horas-aula  
Ementa:  
Simulação de ambiente competitivo de projetos onde os alunos, em grupos, representarão empresas que 
competirão, aplicando os conceitos apresentados durante o MBA. Como resultado deste módulo o aluno 
deverá formatar um Relatório de Final de Curso demonstrando sua análise crítica dos resultados parciais 
e total do jogo, assim como o resultado final.  

 
18. Visita Técnica em Empresa “Referência” na aplicação de Práticas de Gerenciamento de 
Projetos  
 
Carga Horária: 08 horas-aula  
Ementa:  
Confrontação das teorias relacionadas às Boas práticas de gerenciamento de projetos (PMBoK) num 

ambiente complexo, restritivo e culturalmente diverso. Avaliação da utilidade no contexto do cotidiano 

em diferentes cenários reais, onde o aluno deverá reportar sua confrontação por meio de um 

questionário de visita técnica.  

 


