PÓS-GRADUAÇÃO
Continue evoluindo na sua carreira. Várias

PÓS-GRADUAÇÃO

opções de cursos nas mais diversas áreas
para quem deseja se especializar.

ÁREAS
§

Direito

§

Engenharia

§

Educação

§

Gestão

§

Gastronomia

ALGUNS CURSOS
§ MBA em Planejamento Tributário
§ MBA em Controladoria

LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional
§ Neuropsicopedagogia

Supermercado
Atacadão
Av. Barreto de Menezes

Via Sul

Shopping
Guararapes
Av. Barreto de Menezes

Supermercado
Assaí

Av. Bernardo Vieira da Melo

do Trabalho

Av. Ayrton Senna da Silva

§ Gestão em Psicologia Organizacional e

§ Alta Gastronomia com Ênfase em

Cozinha Oriental e das Américas
§ Gastonomia Vegana

MAIS INFORMAÇÕES
Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em
conformidade com a Resolução 01/2007
do Conselho Nacional de Educação

Sec. de Pós-Graduação Metropolitana
(81) 2128-0500 / 0800 500 0500
www.metropolitana.edu.br
/fmgrecife

MBA EM GESTÃO
DE PROJETOS

APRESENTAÇÃO

DISCIPLINAS

O CURSO

O MBA em Gestão de Projetos qualiﬁca os

§ Fundamentos do Gerenciamento de Projetos

§ Duração: 18 meses (14 meses de aulas

proﬁssionais para desenvolverem projetos

§ Gerenciamento de stakeholders aplicados a

presenciais e o restante para conclusão do
projeto de conclusão de curso)
§ Carga-Horária: 420 horas/aula
§ Modalidade: Presencial
§ Aulas: Quinzenais - sextas-feiras das 18:30
às 22:00 e aos sábados das 08:00 às 17:40

nos diversos setores nas organizações
empresariais, abordando metodologia e
conceitos de gestão formulados para o
atual momento do mercado, com intuito de
desenvolver os projetos que desaﬁarão o
dia a dia do mercado caracterizado por
mudanças e inovações.

projetos
§ Comunicação em projetos
§ Gerenciamento de escopo do Projeto
§ Gestão da qualidade em projetos
§ Gestão de orçamento e custos de projetos
§ Metodologia da pesquisa cientíﬁca
§ Análise de Viabilidade de projetos e

gerenciamento de riscos
§ Negociação e mediação de conﬂitos

OBJETIVOS

§ Liderança e gestão de equipes

Desenvolver nos participantes a capacidade e

§ Mecanismos de captação de recursos e

habilidade para a gestão e liderança de

§ Gerenciamento de portfólio e PMO

ﬁnanciamento de projetos

equipes e projetos de quaisquer natureza ou

§ PMI e projeção de cenários econômicos

complexidade, além de gestão orçamentária,

§ Projeto de conclusão do curso

liderança de equipes, implementação de

§ Seminário internacional – Universidade

projetos, gestão e captação de recursos.

PÚBLICO-ALVO
O curso destina-se a proﬁssionais graduados
que atuem ou almejem atuar como gestores,
executivos, líderes de equipe, que circulem na
área de projetos em quaisquer seguimentos
da área de negócios nas organizações.

CORPO DOCENTE
O curso é ministrado por professores e
proﬁssionais com vasta experiência em suas
áreas de conhecimento, a ﬁm de
proporcionarem aos alunos o maior índice de
aprendizagem, sempre alinhando com as
novidades do mercado de trabalho.

INSCRIÇÕES

Mayor del Chile (Opcional)
Documentos Necessários:
§ Preenchimento da ﬁcha de pré-inscrição
disponível no site
§ Cópia do diploma ou comprovante de
conclusão de curso de graduação, obtido
em uma instituição de nível superior
reconhecida pelo MEC
§ Cópia dos documentos de identiﬁcação
pessoal (RG, CPF)
§ 02 fotos 3x4

