Indicadores de Gerenciamento de Projetos
Café com o autor
Cursos com duração de 8 horas ministrados pelo
Prof. Dr. Armando Terribili Filho (PMP) com base em
livros de sua autoria

A quem se destina
Diretores, gerentes, patrocinadores e demais profissionais
envolvidos em projetos, que buscam conhecimentos para
realizar um acompanhamento do progresso de um projeto
com base em indicadores de desempenho.

Conteúdo do curso
Os indicadores são ferramentas úteis para monitorar a
evolução dos projetos, com utilização em qualquer etapa de
sua execução. Indicadores de custos, prazos, de comunicação,
de gestão de riscos e de satisfação do patrocinador compõem
um cockpit para uso contínuo pelos profissionais da área de
projetos: o gerente, o executivo e o responsável pelo Escritório
de Projetos.
O curso tem como proposta demonstrar como os indicadores
de projetos permitem avaliar seu progresso, possibilitando
realizar estimativas de conclusão de custos e prazos, bem
como, identificar lacunas operacionais e pontos de melhoria
nos projetos, com ênfase nas áreas de comunicação e riscos.
Principais itens do curso:
1. Indicadores
2. Tipos de Indicadores
3. Indicadores de mercado: CPI (custos) e SPI (prazos)
4. Indicador de Planejamento e Efetividade da
Comunicação (IPEC)
5. Indicador de Gestão de Riscos (IGR)
6. Criação do seu indicador
7. Implantação do novo indicador
8. Cockpit e o Escritório de Projetos (PMO)

Carga horária

Prof. Dr. Armando Terribili Filho, PMP
Fundador e Diretor Executivo Diretor Executivo da
Impariamo Cursos e Consultoria (Curitiba), é pós-doutor
e doutor em Educação pela UNESP e mestre em
Administração de Empresas. É professor de cursos de
MBA na Universidade Positivo, ESIC – Business &
Marketing School, ISAE e UNIVALI (SC). Trabalhou na
Unisys Brasil por 26 anos. Como diretor de projetos na
Unisys foi certificado nos Estados Unidos como Black
Belt, atuando no programa Six Sigma Lean, gerenciando
projetos internacionais. Certificado PMP em 2003. Foi
professor titular doutor da FAAP (SP), tendo atuado por
mais de dez anos na instituição. Tem publicações
científicas nos Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha,
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Brasil.
Autor dos livros: Indicadores de Gerenciamento de
Projetos, Gerenciamento de Projetos em 7 passos e
Gerenciamento dos Custos em Projetos da coleção
Grandes Especialistas Brasileiros. É coautor de Lessons
Learned em Gerenciamento de Projetos e de Negociação
em Projetos.

8 (oito) horas.

Pré-requisitos
Alguma vivência profissional com projetos

Vídeos, artigos, entrevistas e matérias sobre

Indicadores de Gerenciamento de Projetos

Impariamo Cursos e Consultoria

http://www.indicadoresdeprojetos.com.br

