GERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADO À
CONSTRUÇÃO CIVIL
Objetivo:

Treinar profissionais do setor da construção de forma a permitir a gestão das obras
nas diversas áreas do conhecimento da gestão de projetos, considerando também
os aspectos técnicos de um empreendimento. Transmitir informações que propiciem os participantes ter a visão integrada de gerenciamento de projetos, aplicado à
indústria de construção civil.
Público-Alvo:
O Curso está dirigido a empresários, engenheiros civis, arquitetos, técnicos em edificações,
profissionais que atuam na execução e gestão de obras e estudantes dos últimos anos de
engenharia ou arquitetura.
Carga horária:
16 horas
Programa:
-

Gestão de Obras e Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos (PMI)

-

Requisitos do Gerenciamento de Obras: Projetos, Orçamentos e Planejamento

-

Gestão do escopo da obra/contratos

-

Gestão do tempo (planejamento de obra)

-

Gestão de custos diretos e indiretos

-

Gestão da qualidade dos serviços

-

Gestão de recursos humanos

-

Gestão das aquisições

-

Gestão de riscos

-

Gestão das comunicações

-

Gestão da Integração: enxergando a obra como um todo

-

Monitoramento e controle da obra

-

Encerramento: Lições aprendidas

-

Exercícios
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Instrutor:
GIZELE CORRÊA, ENG. CIVIL, M.SC. - Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (1997), mestre em Gestão de Empresas pelo Instituto Universitário
de Lisboa (ISCTE-IUL). Atualmente é professor de graduação da Sociedade Educacional de
Santa Catarina - SOCIESC e consultor da G9 Consultoria e Engenharia de Apoio. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Qualidade e em Planejamento da Produção, atuando principalmente nos seguintes temas: PBQP-h, planejamento e controle da
produção, construção civil, lean construction, planejamento de obras com o MS Project,
gerenciamento de projetos.
Valor:
R$ 505,00 ou 3x R$ 177,00
*Obs.: Para o participante que optar por participar de mais de um treinamento oferecido pela G9 Consultoria, haverá um desconto de 5% em cada curso. Consulte-nos.
Inclui:
Certificado, Material Didático e Coffee Break.
Forma de Pagamento:
Boleto Bancário a vista ou parcelado em até 3 vezes
A G9 Consultoria se reserva ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma
(número mínimo de participantes atingido).
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