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MBA
Gestão de projetos

Duração:
18 meses

Carga horária:
240 horas

Aulas presenciais:
Sábados a cada 15 dias

Horário:
8h às 16h30

Investimento Mensal**

18 parcelas: R$ 567,10

21 parcelas: R$ 487,00

24 parcelas: R$ 426,00

Objetivo
Capacitar profissionais de nível superior para utilização da metodologia 
de gestão de projetos, proporcionando uma formação sólida na área, 
além da compreensão da gestão como um processo empresarial e uma 
metodologia de múltipla aplicação organizacional. Incentivar a 
capacidade de tomada de decisões, a habilidade de trabalhar em equipes 
multidisciplinares, o pensamento estratégico e a liderança empresarial, 
formando profissionais diferenciados e com visão abrangente do negócio. 

Público-alvo
Profissionais de nível superior,  empreendedores graduados que desejam 
se capacitar para atuar profissionalmente como gestor
de projeto. 

Programa
• Gestão estratégica de empresas (Estratégia Empresarial)
• Processos organizacionais (arquitetura e processos organizacionais)
• Comunicação empresarial
• Negociação e administração de conflitos (Negociação e administração 

de demandas)
• Ciclo de vida e organização do projeto
• Processos de Gerenciamento de Projetos
• Gerenciamento de Projetos
• Modulo Preparatório para o PMP
• Análise de viabilidade de projetos (Planos de negócios e viabilidade)
• Metodologia do trabalho científico
 
Certificado
Os concluintes receberão certificado da Faculdade de Tecnologia
de Piracicaba - Fatep, nos termos da resolução CNE-CES nº 1, de 
08/06/2007, de especialistas ou MBA na área do curso, válido
e reconhecido em todo o território nacional.

*Bolsa de 50% somente para alunos da Fatep que prestaram o ENADE.
**Desconto de 20% para ex-alunos de pós graduação.
***Desconto de 15% para Empresas, Sindicatos, Associações conveniadas, 
Empresas conveniadas a Simespi.
****Desconto de 20% para ex-alunos da Fatep.
*****A FATEP reserva-se o direito de não abrir turmas sem o mínimo de alunos matriculados.
Será possível a união de turmas quando existir compatibilidade de conteúdo.
*****Curso elaborado segundo a Resolução CES-CNE nº 1 de 08/06/2007.


