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APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Pós-graduação Lato Sensu – MBA em Gestão de
Projetos da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso é desenvolvido em parceria com o PMIMT e, está, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) que é norteador de todas as ações da práxis pedagógica, cujas
diretrizes de elaboração buscou atender as Bases Legais de Qualidade da Educação Superior
estabelecido pelo MEC, a Missão, a Visão, os Valores e a Política de Qualidade da IES e da
Mantenedora na nova vertente de atuação do SENAI-MT: a Educação Superior.
A partir desse compromisso, a instituição define sua política de trabalho em conformidade
com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o
mercado de trabalho global e com o sistema educacional.
Estas perspectivas inovadoras, em face de sua importância e significado, constituem-se em
marco referencial e desafio a mudança de paradigmas, onde o segmento industrial representado
por meio do Comitê Técnico Setorial juntamente com a comunidade acadêmica se empenha em
um processo coletivo para definir o currículo e as formas de viabilizar e concretizar o seu projeto
educativo.
Por que projeto? O termo projeto é uma ideia de ação planejada com vistas ao futuro, ou
seja, de uma ação consciente voltada para a criação de uma nova realidade.
Por que pedagógico? É a intencionalidade da Instituição, no sentido de definir ações
educativas e as características necessárias para cumprir seus propósitos e sua intencionalidade.
Por que curso? É a trajetória, direção ou caminho que as ações pedagógicas e curriculares
devem percorrer para habilitar um perfil de egresso.
Portanto, o PPC é um documento de orientação acadêmica onde constam, dentre outros
elementos: conhecimentos considerados necessários à formação das competências estabelecidas
a partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário, bibliografia básica e
complementar; estratégias de ensino; entre outras informações necessárias para o pleno
funcionamento do curso.

Neste sentido, o PPC não é algo pronto e acabado, deve ser alterado e inovado sempre que
necessário, conforme período estabelecido para avaliação institucional do curso, ou seja,
adequando-se ao momento ou assumindo uma postura crítica frente à realidade e a necessidade
demandada pelo mundo do trabalho. Possui uma intencionalidade, apontando para a superação
de uma realidade e para a construção de outra por meio da interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade.
Por fim, o presente PPC tem por objetivo subsidiar aos docentes para o planejamento
pedagógico articulado com demais áreas de conhecimento contido no currículo acadêmico,
possibilitando a elaboração de estratégias de ensino, que visam desenvolver competências
necessárias demandadas para atuar em uma organização, nesse sentido o caminho percorrido vai
da aprendizagem individual, para a aprendizagem em grupo, para aprendizagem na organização.

PERFIL E MISSÃO INSTITUCIONAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi instituído em 1942, pelo
Decreto Lei 4048/42, com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar mão-de-obra para o
setor econômico secundário organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria,
nos termos do Decreto Lei n 4.048, de 22 de janeiro de 1942, é uma entidade de direito privado,
nos termos da lei civil, com sede e foro jurídico na Capital da República.
O SENAI tem por objetivo principal realizar, em Unidades Operacionais instaladas e
mantidas pela instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão
obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo
constitucional e da legislação ordinária, o ensino de continuação, aperfeiçoamento e
especialização ao trabalhador adulto e de cooperar com o desenvolvimento tecnológico da
indústria brasileira.
O SENAI, para a realização das suas finalidades, corporifica órgãos normativos e
administração, de âmbito nacional e de âmbito regional. São órgãos normativos o Conselho
Nacional, com jurisdição em todo o país e os Conselhos Regionais, com jurisdição nas bases
territoriais correspondentes.
SENAI MATO GROSSO – CENÁRIO REGIONAL
O SENAI Mato Grosso, vinculado ao Sistema FIEMT - Federação das Indústrias do Estado de
Mato Grosso foi fundada no dia 29 de julho de 1976, iniciando suas atividades no Estado em 1º de
janeiro de 1977, apresentando, a cada ano, um acréscimo em suas áreas de atuação e de
municípios contemplados com programas de Educação Profissional e Serviços Técnicos e
Tecnológicos. A sua primeira Unidade de Ensino foi inaugurada em 09 de fevereiro de 1979, na
cidade de Várzea Grande, contando atualmente com a oferta de mais de 10 (dez) cursos técnicos.
Hoje, o SENAI-MT possui Unidades de Ensino fixas situadas em regiões estratégicas
atendendo desde grandes polos industriais até empresas localizadas em municípios longínquos,
sempre com informações e técnicas atualizadas nos maiores centros de tecnologia do Brasil. Além
de contar com Unidades conveniadas e móveis, por meio das quais o Departamento Regional
como Mantenedora planeja e executa parte de sua programação.

O SENAI MT foi a primeira instituição de Educação Profissional do Estado a obter a
Certificação ISO 9001/2000 onde, entre outros princípios básicos, foi avaliado o foco no cliente, o
desenvolvimento das pessoas e a busca por melhorias contínuas. Para conseguir atender essas
exigências, o SENAI MT implantou, em 2004, a Política de “Sistema de Gestão da Qualidade”
(SGQ), no qual todos os processos são checados, analisados e aditados pela ABS Quality Evolution,
Inc.

FATEC SENAI MT
No ano de 2011, o SENAI-MT aumenta seu portfólio de cursos por meio do credenciamento
da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso e autorização de Cursos Superiores de Tecnologia
na Área de Alimentos e Bebidas junto ao Ministério de Educação – MEC, publicado no Diário
Oficial da União por meio da Portaria nº 387de 22 de setembro de 2011, realizando no presente
ano o primeiro vestibular.
A Faculdade de Tecnologia foi instalada na Unidade de Ensino do SENAI-MT, localizada na
avenida XV de Novembro, Bairro Porto, região estratégica do Município de Cuiabá. O contexto
histórico da referida Unidade começa pela sua criação em 2001, onde recebeu a princípio o nome
de Centro de Educação e Tecnologia SENAI – FIEMTEC, sendo considerada na época e atualmente
a maior e mais bem planejada infraestrutura de uma escola profissionalizante do Estado de Mato
Grosso. Porém, devido à padronização das Unidades de Ensino deliberado pelo Conselho Regional
do SENAI-MT, em 2007 recebe uma nova denominação Unidade SENAI Cuiabá.
As áreas de oferta da respectiva Unidade de Ensino proporciona a Faculdade de Tecnologia
prospecção de implantação de Cursos de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu, devido à
infraestrutura já instalada e anos de atividades junto aos segmentos industriais do município e
regiões circunvizinhas, atendendo os anseios destes e da sociedade local, principalmente dos
egressos provindos dos Cursos de Graduação Tecnológica, bem como de Instituições públicas e
privadas que buscam formação continuada.
Em 2012, iniciaram-se as turmas dos três (03) Cursos de Graduação da FATEC SENAI MT, e
em 2014 mais quatro (04) Cursos de Graduação Tecnológica tiveram início, ampliando assim, a
área de atuação da FATEC SENAI MT para as áreas tecnológicas de Gestão e Negócios e Tecnologia
da Informação e Comunicação.

As áreas de oferta da respectiva Unidade de Ensino proporciona a Faculdade de Tecnologia
prospecção de implantação de futuros Cursos de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu, devido à
infraestrutura já instalada e anos de atividades junto aos segmentos industriais do município e
regiões circunvizinhas, atendendo os anseios destes e da sociedade local, principalmente dos
egressos provindo do Ensino Médio e Cursos de Graduação, de Instituições públicas e privadas que
buscam formação continuada.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
DADOS GERAIS
Em consonância com Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso e
com a Política de Extensão as atividades de extensão podem ser conduzidas e supervisionadas
pelas coordenações específicas de cada área de formação dos respectivos cursos de Graduação e
Pós-graduação Lato Sensu.
As áreas de pesquisas serão definidas em conformidade com as linhas de atuação das
ações de extensão, onde estas deverão ser classificadas segundo a área temática. A classificação
deve ser área temática principal e, opcionalmente, área temática secundária.
A metodologia adotada de classificação por área deve observar o objeto ou assunto que é
enfocado na ação. Mesmo que não se encontre no conjunto das áreas uma correspondência
absoluta com o objeto da ação, a mais aproximada, tematicamente, deverá ser a escolhida.
A finalidade da classificação é a sistematização, de maneira a favorecer os estudos e
relatórios sobre a produção da extensão, segundo agrupamentos temáticos, bem como a
articulação de indivíduos ou grupos que atuam na mesma área temática.
Denominação do curso
Modalidade
Cursos de graduação
vinculados
Instituição
Certificadora
Vagas

Especialização em Gestão de Projetos
Presencial
Curso Superior de Tecnologia em: Redes de Computadores; Análise e
Desenvolvimento de Sistemas; Processos Gerenciais e Gestão de
Projetos Industriais.
Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso
Avenida XV de Novembro, 303 Bairro: Porto. CEP: 78.020-300.
Município: Cuiabá- MT
35 vagas anuais

JUSTIFICATIVA
A partir de pesquisas realizadas desde 2006 pelo PMI - MT (Project Mangement Institute)
sobre profissionais que prestam serviços de gerenciamento de projetos, programas ou portfólios
em organizações globais, mapeou-se as principais tendências do gerenciamento de projetos de
agora e do futuro.
O PMI apresenta pesquisas de mercado originais que relatam feedbacks e insights inclusive
utilizando uma análise de dados de terceiros. Não somente em pesquisas, mas em outros estudos
e observações demonstram alguns desafios a serem vencidos em alguns cenários globais. Para
expandir o cenário da entrega de valor para compensar o alto custo do baixo desempenho faz-se
necessário preparar profissionais cada vez mais dinâmicos, competitivos e inovadores para
atender às necessidades de um mercado exigente por bons resultados. Estes profissionais
precisam estar bem qualificados e antenados sobre as novas tecnologias e tendências de mercado.
O conhecimento e o desenvolvimento das competências relacionadas ao gerenciamento de
projetos nas culturas das organizações proporcionam a criação de vantagens competitivas
sustentáveis, diminuindo custos, maximizando o valor organizacional, o desempenho, a qualidade
e o sucesso dos projetos e programas. Em todas as organizações existem projetos a serem
gerenciados, independente da área, e que carecem de conhecimentos, ferramentas, técnicas e
metodologias que auxiliem no gerenciamento de prazos, riscos e qualidade, no controle de custos
e aquisição de recursos, na programação de materiais e recursos, na avaliação de riscos e na
liderança de equipes; áreas contempladas no PMBOK.
Existe uma crescente demanda por projetos dentro das organizações e adesão de startups
por gestão de projetos e, isso, tem criado no mercado um cenário que necessita de entregas mais
rápidas com conhecimento em metodologias ágeis de pequenas entregas. Assim, o conhecimento
em empreendedorismo casa com este cenário exigindo estes conhecimentos e habilidades dos
gerentes de projeto do futuro.
Nessa direção, o curso de nível pós-graduação MBA em Gestão de Projetos, pauta-se nas
premissas do Project Management Institute (PMI), Associação Mundial de Gerenciamento de
Projetos, que compartilha as melhores práticas, experiências, pesquisas e publicações com os seus
filiados e por meio do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). Esta
mesma associação administra e coordena um programa de credenciamento reconhecido
mundialmente que promove o desenvolvimento da profissão e da carreira.

Este MBA, de natureza interdisciplinar na área da gestão, constitui-se em uma proposição
teórico-prática desenvolvida no mercado em diferentes áreas do conhecimento e visa o
desenvolvimento de saberes específicos acerca das boas práticas de gerenciamento de projetos,
utilizando conhecimentos em 10 áreas do conhecimento e 5 grupos de processos, inovação,
empreendedorismo, experiência do usuário, tecnologia exponencial, metodologias ágeis,
BlockChain entre outros.
Assim, a Especialização na área de Gestão de Projetos do PMI-MT em conjunto com a
FATEC SENAI MT, integra seus esforços como instituição de formação profissional por meio da
execução de um curso que visa capacitar e atualizar profissionais para atender ao mercado de
trabalho do futuro, promovendo o desenvolvimento de gerentes de projetos.
Dessa forma, a Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, considerando a abrangência
de atuação na área de gestão de projetos e de crescimento do setor tais como aumento de
empregos e qualidade na prestação de serviço em gestão, visualiza grande potencial para a
implantação do programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão de Projetos para profissionais
do futuro.
Sabemos que na atualidade a formação do trabalhador não deve ser apenas técnica,
regulada apenas para sua atividade específica, mas que domine as condições multifacetadas do
mercado de trabalho; por esse motivo, a FATEC SENAI MT, por meio de sua metodologia de ensino
com aulas teórico-práticas, docentes com grande conhecimento técnico, laboratórios com
infraestrutura adequada, busca auxiliar o desenvolvimento da capacidade crítica, autonomia para
gerir seu próprio trabalho, habilidade de trabalhar em equipe, solucionar criativamente situações
desafiadoras em sua área profissional com postura inovadora.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver profissionais para diferentes cenários globais que estão em tendência ainda
no mundo, capacitando-os para realizar e analisar a elaboração, o desenvolvimento e o
gerenciamento de projetos.

PÚBLICO ALVO
Profissionais graduados que desejam ampliar seus conhecimentos buscando atualização e
aperfeiçoamento profissional; interessados em obter uma pós-graduação na área de Gestão de
Projetos, para atuar no segmento de gestão estratégica, tática e ágil de projetos.

PERFIL DO EGRESSO
O (A) profissional especialista em Gestão de Projetos, ao término do curso, deverá estar
apto (a) a:


Exercer as atividades de gerente de projetos, com habilidades técnicas e interpessoais
necessárias para o desempenho da sua função;



Utilizar as ferramentas e recursos atuais disponíveis no mercado para uma gestão de
projetos de forma eficaz e eficiente;



Refletir de forma sistêmica sobre a importância da gestão de projetos dentro das
empresas, como selecionar e priorizar as iniciativas de forma a melhor suportar a execução
da estratégia organizacional;



Aplicar o senso de responsabilidade, liderança e proatividade, além do espírito de servir e
de trabalhar em equipe;



Atuar como agente líder de mudança nas organizações;



Aplicar o conhecimento empreendedor, inovador e soluções tecnológicas para aumentar a
produtividade e qualidade em gestão de projetos ágeis;



Atuar como gestores e líderes, desenvolvendo competências, valorizando suas habilidades
e proporcionando novas atitudes na condução de equipes auto gerenciáveis;



Compreender e traduzir as necessidades das indústrias para aplicar modelos de negócios
interconectados a indústria 4.0, utilizando ferramentas e estratégias para transformação
digital;



Atuar como gerente de escritório de projetos disruptivo, utilizando conhecimento em
metodologias ágeis e tecnologias exponenciais;



Aplicar o conhecimento em BlockChain e orientar a construção de Smart Contract em
organizações multinacionais.

LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
 Local de realização das aulas: Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, situado na Av.
XV de Novembro, 303 - CEP: 78020-301 – Bairro Porto, Cuiabá – MT.
 Horário das aulas: sextas-feiras - das 18h às 22h. Sábados - das 08h às 12h e das 14h às 18h,
com encontros quinzenais.
 Obs: A confirmação da oferta da turma ocorrerá após a efetivação de, no mínimo, 25 (vinte e
cinco) matrículas.

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO
 420 h/aula no mínimo.
 O curso será composto por 18 disciplinas obrigatórias, sendo que as atividades didáticopedagógicas estão previstas para serem realizadas em um período de 18 módulos.

TEMPO MÁXIMO E MINÍMO DE INTEGRALIZAÇÃO
O curso será composto por dezoito disciplinas. As atividades didático-pedagógicas estão
previstas para serem realizadas em um período de 18 meses e o prazo máximo para a finalização e
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso em no máximo 24 meses.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Conforme Regimento Acadêmico da Faculdade de Tecnologia do SENAI Mato Grosso, os
candidatos devem apresentar a seguinte documentação para participar do processo seletivo:
 Ficha de inscrição preenchida e assinada;
 Análise do histórico de graduação: média das disciplinas do curso superior mais próximo à área
do curso pretendido;
 Análise do Curriculum vitae:


Formação acadêmica: 2 pontos para graduação na área, 3 pontos para Pós-Graduação Lato
Sensu na área, 4 pontos por Pós-Graduação Stricto Sensu na área;



Experiência profissional na área: 1 ponto por ano;



Artigos publicados: 1 ponto por artigo publicado, na área;



Histórico de graduação: área relacionada e desempenho acadêmico;



Curriculum vitae: formação acadêmica, experiência profissional na área, artigos publicados,
participação em congressos, entre outros;



Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente de conclusão de curso de
graduação;



Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias);



01 foto 3x4 recente;



Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (não será devolvida em caso de
desistência);



Documento de Identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, Título Eleitoral,
comprovante de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino).

REQUISITO DE ACESSO
Ser graduado (a) em curso superior.

PROGRAMA
Módulo
MÓDULO I

Disciplinas
Introdução ao Gerenciamento de Projetos

Planejamento Estratégico
Planejamento e
Estratégia Empresarial no Agronegócio
Estratégia

MÓDULO II
Mudança e
Inovação

MÓDULO III
Liderança e
Comunicação

MÓDULO IV
Projetos

Carga
Horária
24
12
24

Gestão da Inovação Utilizando Design Thinking

24

Análise de Big Data para Tomadas de Decisão

24

Gestão da Mudança Organizacional

12

Gestão de Conflitos

12

PMO - Gerenciando a Disrupção

12

Gerenciamento de Custos e Aquisições do Projeto

24

Gestão de Ecossistema para Indústria 4.0

24

Auto Liderança e Gestão de Equipes

24

Gerenciamento das Comunicações e Conflitos do Projeto

24

Capacidade de Entrega de Valor

24

Gestão de Riscos do Projeto

12

Gestão Ágil de Projetos

12

BlockChain e Contratos Inteligentes

12

Projeto Integrador

60

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

60

Carga horária total

420 h

PLANO DE CURSO
MÓDULO I - Planejamento e Estratégia

Disciplina

Introdução ao Gerenciamento de Projetos

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Introduzir o conhecimento em gerenciamento de projetos no âmbito da profissão. O
conhecimento em gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais comprovadas
amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão.
PROGRAMA/EMENTA
Conceitos inicias: fundamentos e princípios do gerenciamento de projetos.
Visão Geral: O que é projeto, a importância do gerenciamento de projetos, programas, portfólios
e operações. O ambiente organizacional e sistemas organizacionais.
O papel do gerente de projetos: Competências do gerente de projetos atual e do futuro.
Realidade da profissão no mundo.
Ciclos de vida de projeto: A série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término.
Áreas de conhecimento:
1. Gerenciamento da Integração do Projeto
2. Gerenciamento do Escopo do Projeto
3. Gerenciamento do Cronograma do Projeto
4. Gerenciamento dos Custos do Projeto
5. Gerenciamento da Qualidade do Projeto
6. Gerenciamento dos Recursos do Projeto
7. Gerenciamento das Comunicações do Projeto
8. Gerenciamento dos Riscos do Projeto
9. Gerenciamento das Aquisições do Projeto
10. Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto.
Grupos de processo:
1.
2.
3.
4.
5.

Grupo de Processos de Iniciação
Grupo de Processos de Planejamento
Grupo de Processos de Execução
Grupo de Processos de monitoramento e controle
Grupo de Processos de encerramento.

Prince2: introdução e conceito, o que é e quando utilizar.
O PMI - Project Management Institute: o que é, qual a sua missão na sociedade e como fazer

parte.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
A disciplina tem o intuito de fornecer informações fundamentais de conhecimento básico e
introdutório em gestão de projetos para que os gerentes de projetos possam analisar, identificar
e documentar um projeto antes de iniciar a sua execução efetiva. São necessários sólidos
conhecimentos nas áreas de conhecimento e grupo de processos para a boa gestão dos projetos,
sendo assim pré-requisito para as demais disciplinas do curso.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Planejamento Estratégico

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12h

FINALIDADE
Objetivo: Promover habilidades organizacionais e de negócios em alto nível para melhorar o
desempenho e atender as necessidades tanto da empresa quanto do negócio através de
alinhamento de metas e objetos para entregar maior valor organizacional.
PROGRAMA/EMENTA
Princípios e conceitos do planejamento estratégico.
Elementos da estratégia.
Mapeamento e análise de processos de negócio.
O ciclo e acompanhamento da estratégia.
Criação de metas e indicadores.
Conceituação de valor de negócio.
Relação entre estratégia e projetos.
Ferramentas de apoio ao planejamento estratégico:
1. Matriz SWOT
2. Balanced Scorecard
3. Metas SMART
4. Matriz BCG
5. Design Thinking
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Esta disciplina aumenta a capacidade de ajuda e orientação na antecipação de problemas e
coordenação das tomadas de decisão. Organizar os objetivos estratégicos e realizar um
planejamento adequado proporciona a possibilidade de um crescimento mais direcionado da
empresa de forma a trazer uma maior previsibilidade de economia nos custos e aumentando o
lucro líquido.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Estratégia Empresarial no Agronegócio

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Capacitar o gerente de projetos a realizar organização, direção e avaliação aplicadas ao
agronegócio; definir a logística, estruturar e gerir uma unidade de inteligência de negócios e
desenhar modelos de investimentos adequados ao mercado.
PROGRAMA/EMENTA
Conceito e introdução ao agronegócio.
Análise financeira e econômica de projetos agroindustriais.
Definição de logística voltada para o agronegócio.
Inovação tecnológica para logística.
Inteligência em agronegócio.
Processos de gestão empresarial.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
A disciplina é importante e se faz necessária pois uma das grandes questões mundiais é o
aumento da produção de alimentos para abastecer a população que cresce exponencialmente e
o agronegócio é o principal responsável para sanar esta necessidade global. Utilizar a inovação
com excelentes estratégias empresariais resulta em diminuir custos e aumentar renda das
empresas deste mercado, possibilitando o aumento do poder de investimento em novas
tecnologias que podem fazer junto com a logística inteligente diminuir a distância entre o setor
produtor e o consumidor final, proporcionando maior economia e melhor qualidade dos
produtos a serem consumidos.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gestão da Inovação Utilizando Design
Thinking

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Ensinar de forma inteligente e criativa como utilizar o Design Thinking para gerir a
inovação organizacional transformando o produto ou serviço para melhor atender a real
necessidade do cliente.
PROGRAMA/EMENTA
Introdução à inovação.
Introdução em Desing Thinking.
Gestão da Inovação voltadas para startups.
Criação de cultura de inovação organizacional.
Utilizar inovação para criação de novos negócios (serviço/produto).
Projetos de inovação incremental/ inovação disruptiva.
Aplicação de Desing Thinking para inovação em startups.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
O Desing Thinking tem sido uma ferramenta muito importante na concepção, prototipação e
testes em projetos de grandes empresas globais aumentando assim a criatividade da equipe
fazendo com que novos produtos e serviços fossem não só criados de forma inovadora, mas como
a própria gestão dos projetos fossem realizados da mesma forma. Com tantos novos produtos e
serviços surgindo no mercado principalmente com o grande crescimento das startups se fez
necessário iniciar a gestão da inovação onde ideias disruptivas surgem a todo momento.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

MÓDULO II – Mudança e Inovação

Disciplina

Análise de Big Data para Tomadas de
Decisão

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Ensinar como obter uma base de conhecimento visualizando e analisando dados
internos da empresa e mercadológicos e como tomar decisões estratégicas através deste novo
conhecimento.
PROGRAMA/EMENTA
Introdução ao Big Data.
Introdução a tomada de decisão baseada em dados.
Como transformar dados em informações e informações em conhecimento.
O que é e como criar a cultura Data-Driven.
Criação e utilização de KPIs.
Ferramentas de apoio a análise dos dados.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
A inteligência de negócio foi um pilar na tomada de decisões de grandes empresas por longos
anos. Com o surgimento do conceito de Big Data a inteligência de negócio foi incorporado e
tornou o conhecimento baseado em dados na ferramenta mais poderosa para análise de
conhecimento e dele montar planejamentos estratégicos, criar novos produtos ou serviços. A
habilidade de transformar os dados em conhecimento e usar os mesmos para tomar decisões
assertivas são utilizadas por poucos e muitas organizações pagam caro terceirizando o serviço
para empresas especialistas por não encontrar profissionais capacitados no mercado.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gestão da Mudança Organizacional

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12 h

FINALIDADE
Objetivo: Implementar processos para manter a mudança organizacional gerenciada e
principalmente controlada.
PROGRAMA/EMENTA
Causas de mudança.
Modelos de mudança.
A gestão da mudança organizacional.
Projetos e mudança.
Papéis e responsabilidades.
Aspectos culturais e de comunicação em mudanças.
Controle integrado de mudança.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Uma das grandes certezas existentes no mercado é que ele é volátil, portanto, muda o tempo
todo. Para as organizações que pretendem continuar competitivas e crescendo no mercado é
necessário conseguir gerenciar de forma eficiente, organizada e controlada todas as mudanças
internas. Toda mudança traz consigo muita resistência e grande impacto. Diminuir tanto a
resistência quanto o impacto destas mudanças faz com que a organização garanta sua saúde e
possibilite o aumento de performance e crescimento no mercado.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gestão de Conflitos

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12 h

FINALIDADE
Objetivo: Ajudar o gerente de projetos a alinhar as partes interessadas quanto aos objetivos,
critérios de sucesso, requisitos de alto nível, descrição do projeto, resumo de marcos e outros
elementos do plano de gerenciamento do projeto, e não afetar o desempenho do projeto.
PROGRAMA/EMENTA
Técnicas de liderança.
Entendendo perfis pessoais.
O poder do feedback.
Gerenciamento de relacionamentos e conflitos:
1. Construção da confiança;
2. Solução de preocupações;
3. Busca de consenso;
4. Aplicação de habilidades de persuasão, negociação, compromissos e resolução de
conflitos.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
No ambiente de trabalho e principalmente em grandes projetos o conflito entre membros da
equipe ou partes interessadas são inevitáveis. A ideia não é evitar o conflito e sim gerenciar da
melhor forma possível quando ele acontecer. Conflitos não controlados podem resultar em uma
reação em cadeia afetando todas as partes interessadas do projeto podendo fazer com que o
mesmo seja prejudicado e, às vezes, até mesmo cancelado. A habilidade de perceber e resolver os
conflitos logo que eles acontecem é muito importante para um gerente de projeto manter a
tranquilidade e a harmonia tanto no ambiente de trabalho da equipe quanto na percepção do
andamento dos trabalhos por conta do Sponsor.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado

real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

PMO - Gerenciando a Disrupção

Tipo

Obrigatória

Carga
Horária

12

FINALIDADE
Objetivo: Ensinar a criar e gerenciar um escritório de projeto utilizando de forma generalizada
práticas padronizadas como processos, políticas e procedimentos e unir a estratégia para maior
entrega de valor a organização.
PROGRAMA/EMENTA
Criação do PMO e seus processos, políticas e procedimentos.
Gestão de PMO.
Gestão de portfólio e programas.
Alinhamento do PMO com a estratégia organizacional.
Conceito de tecnologia exponencial voltada para o PMO (Lei de Moore).
Como gerenciar programas de conexão voltado para Smar City.

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
O escritório de projeto tem provado seu valor ao longo dos anos diminuindo custo, ajustando os
prazos, melhorando a previsibilidade de entrega e consequentemente melhorando os resultados
dos projetos e, no momento atual, ganhou um novo desafio de lhe dar com projetos de inovação
de execução curta e de alto valor agregado. Unir a experiência em gestão de portfólio e programas
com conhecimento ágil e tecnologia exponencial faz com que o profissional transforme o
escritório de projeto em um departamento estratégico de extrema importância para a
sobrevivência e crescimento das organizações.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

MÓDULO III – Liderança e Comunicação

Disciplina

Auto Liderança e Gestão de Equipes

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivos: Melhorar a capacidade de liderança e capacitar a equipe para a realização da autogestão em ambientes ágeis. Construir e gerenciar equipes colaborativas, inovadoras e eficientes
tanto presenciais quanto virtuais.
PROGRAMA/EMENTA
O que é e como ser um líder.
As principais habilidades de liderança.
Diferença entre liderança e gerenciamento.
Como construir e influenciar equipes.
Equipes auto organizáveis.
Desenvolvimento e gerenciamento de equipes.
Gestão de equipes virtuais e distribuídas.
Gestão de equipes ágeis.
Como se auto motivar e como motivar a equipe.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
O intuito da disciplina é fornecer conhecimentos técnicos e científicos em liderança e gestão de
equipe aplicando métodos e técnicas que irão capacitar o pós-graduando a realizar o trabalho
motivacional, organizacional e de liderança na organização. Liderança é uma das principais
habilidades mais exigidas para gestão de projetos tanto que faz parte do triângulo de talentos do
PMI. Um bom líder inspira, motiva e engaja uma equipe fazendo que o projeto tenha maior
produtividade e, consequentemente, melhores resultados.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,

instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gerenciamento das Comunicações e
Conflitos do Projeto

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas
sejam satisfeitas, com o desenvolvimento de artefatos e a implementação de atividades
projetadas para realizar a troca eficaz de informações dentro de uma estratégia pré-estabelecida.
PROGRAMA/EMENTA
Conceitos fundamentais.
A comunicação entre as pessoas observando todos os seus aspectos.
Análise de Stakeholders e entender os seus critérios de aceitação.
Barreiras e fronteiras da comunicação humana.
Técnicas de comunicação.
Habilidades de comunicação.
Tipologias e métodos específicos de comunicação.
Criação de planos e programas de comunicação.
Plano de gerenciamento da comunicação eficaz e eficiente.
Gerenciamento e controle das comunicações do projeto.
Monitoramento das comunicações do projeto.
Tecnologia de comunicação.
Comunicação entre as partes interessadas.
Ferramentas de comunicação.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
A comunicação ainda aparece na maioria das pesquisas sobre o assunto como um dos maiores
problemas até hoje em todas as empresas independente do tamanho ou maturidade. O mundo
tem se tornado cada vez mais globalizado e existem equipes trabalhando remotas em todos os

cantos do planeta aumentando assim a complexidade da comunicação. A comunicação é uma das
habilidades mais importantes em um gerente de projetos que vai além de dominar ferramentas e
técnicas, tange a parte psicológica de entender com quem se está comunicando e transmitindo
ou registrando a informação de forma personalizada para cada tipo de cliente ou individuo da sua
equipe de trabalho para melhor se fazer entender.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Capacidade de Entrega de Valor

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

24 h

FINALIDADE
Objetivo: Desenvolver a habilidade de compreender melhor os desejos do contratante,
entendendo seus critérios de aceitação e mostrar de forma mais clara e perceptível o real valor da
entrega do projeto, proporcionando uma melhor experiência de usabilidade do serviço ou produto
do projeto.
PROGRAMA/EMENTA
Introdução e conceito de capacidade e entrega de valor.
Aplicação de User Experience para entrega de valor.
Entendendo o desejo das partes interessadas do projeto.
Ferramentas para aumentar a capacidade de entrega de valor.
Como mostrar a diferença entre custo, preço e valor.
Como mostrar valor da solução para as partes interessadas do projeto.
Apresentação do projeto com clareza fazendo as partes interessadas perceber o valor sem precisar
falar sobre ele.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
O mercado tem exigido cada vez mais não só resultados, mas como qualidade destes resultados.
Não basta apenas entregar o projeto dentro do custo e prazo, é preciso entregar um valor que seja
facilmente percebido pelo solicitante do projeto. Tanto as pessoas que participam do projeto

quanto as que vão utilizar o resultado final estão exigindo a cada dia uma melhor experiência de
usabilidade sobre a utilidade do serviço ou produto. Satisfazer o cliente nunca foi uma tarefa fácil
e o mercado tem se tornado cada vez mais exigente e este tipo de disciplina vai conectar o
gerente de projetos melhor tanto ao seu cliente quanto a sua equipe, ganhando assim uma visão
mais ampla do encontro dos desejos de cada um para proporcionar uma melhor forma de trabalho
ágil, agradável e autêntico, tornando a experiência final do projeto mais valioso para todos os
interessados.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre os
estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante, instigante
e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens significativas ao se
oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos envolvidos no processo
educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e externos, de modo que sejam,
pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem como os já existentes, para, através
de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado real de tais movimentos/sentimentos,
ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para Ensino-Aprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gestão de Riscos do Projeto

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12 h

FINALIDADE
Objetivo: Aumentar a probabilidade e/ou impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade
e/ou impacto dos riscos negativos, a fim de otimizar as chances de sucesso do projeto e,
consequentemente, do gerente.
PROGRAMA/EMENTA
Conceitos fundamentais.
O paradigma de incertezas.
Mapeamento e identificação de riscos.
Risco de projeto e organizacional.
Definição de risco e seus componentes.
Análise quantitativa e qualitativa dos riscos.
Árvore de Decisão.
Análise de Monte Carlo.
Planejar o gerenciamento dos riscos.
Planejar as respostas aos riscos.

Monitorar e controlar os riscos.
Relação entre riscos e os demais aspectos de projeto.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Todo projeto possui algum tipo e nível de risco atrelado a ele e a habilidade de identificá-los e
deixar uma ação registrada e a equipe preparada para caso ele aconteça, aumenta a credibilidade
do projeto e diminui a incerteza da equipe. Saber o que fazer quando um problema ocorrer
aumenta a velocidade da solução, diminuindo o impacto causado pelo risco. Projetos
principalmente de alta complexidade exige uma boa gestão de risco, diminuindo assim as chances
de insucesso do projeto.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Gestão Ágil de Projetos

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12 h

FINALIDADE
Objetivo: Preparar indivíduos e organizações para as transformações digitais e disrupção do
mercado incorporando mentalidades, valores, princípios e práticas que constitui a abordagem
ágil.
PROGRAMA/EMENTA
Introdução às metodologias ágeis.
O manifesto ágil.
Principais metodologias ágeis.
Definições dos ciclos de vida adaptativos.
Comparativos entre métodos preditivos e métodos adaptativos.

Papéis, artefatos e aplicação das metodologias ágeis em projetos.
Abordagens ágeis no contexto da organização.
Criando um ambiente ágil.
Abordagens híbridas.
Frameworks ágeis.
Ferramentas ágeis.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Atualmente, os líderes e as equipes de projeto se encontram em um ambiente sujeito a
disrupção por avanços exponenciais em tecnologia e demandas dos clientes por uma entrega
de valor mais imediata. Técnicas e abordagens ágeis gerenciam eficazmente as tecnologias
disruptivas. Além disso, o primeiro princípio ágil coloca a satisfação do cliente como a mais alta
prioridade e é fundamental na entrega de produtos e serviços que satisfazem os clientes.
Portanto, para se manterem competitivos e relevantes, as organizações precisam passar por
este processo de transformação implementando a prática ágil em seus projetos.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

Disciplina

BlockChain e Contratos Inteligentes

Tipo Obrigatória

Carga
Horária

12 h

FINALIDADE
Objetivo: Preparar gerente de projetos para trabalhar em empresas que já trabalham com as
formas mais modernas e confiantes de contratos em plataformas digitais como é o BlockChain.
PROGRAMA/EMENTA
Introdução ao BlockChain.

Conceito do BlockChain.
Aplicações do Blockchain.
Introdução ao Smart Contract.
Exemplos de Smart Contracts.
Construção de um Smart Contract.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Tendo em vista o crescimento das criptomoedas e a construção da plataforma de computação
distribuída chamada BlockChain onde é possível se criar contratos inteligentes de alta
confiabilidade, o mercado tem cada vez mais aderido a este conceito e grandes organizações já
estão trabalhando com estas tecnologias que vão fazer mais parte do dia a dia das empresas.
Os gerentes de projetos que não estiverem atentos e trabalhando com este tipo de tecnologia
pode vir a perder espaço no mercado de trabalho já que a procura iniciou e ainda não está
sendo encontrado tanto profissional com tais conhecimentos e habilidades; sendo assim,
aqueles que iniciarem a estudar e entender este conceito agora pode ser muito bem valorizado
em futuro próximo.
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre
os estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante,
instigante e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens
significativas ao se oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos
envolvidos no processo educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e
externos, de modo que sejam, pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem
como os já existentes, para, através de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado
real de tais movimentos/sentimentos, ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para EnsinoAprendizagem-Sentimento.

MÓDULO IV- Projetos

Disciplina

Projeto Integrador

Tipo Obrigatória

Carga
60 h
Horária

FINALIDADE
Objetivo: Conhecer e desenvolver capacidades relativas à concepção, planejamento e execução de
trabalho científico. Elaborar e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso na forma de Projeto
Técnico ou Artigo Científico, obedecendo às orientações e normas vigentes na Instituição e na
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
PROGRAMA/EMENTA
O método científico.
Os tipos de conhecimento.
As orientações metodológicas, a concepção da pesquisa e as técnicas empíricas.
Tipos de pesquisa: bibliográfica, de campo e outras.
A pesquisa quantitativa e qualitativa.
Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema e a análise de resultados.
A revisão da literatura.
Artigo científico.
Plágio: o que é e como evitar.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Promover a aquisição do conhecimento de métodos do estudo científico, preparando o pósgraduando para a pesquisa sócio organizativa e planejamento, bem como a execução de projetos
de pesquisa.
METODOLOGIA

A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre os
estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante, instigante
e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens significativas ao se
oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos envolvidos no processo
educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e externos, de modo que sejam,
pelos envolvidos, percebidos e sentidos tais movimentos, bem como os já existentes, para, através
de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado real de tais movimentos/sentimentos,
ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para Ensino-Aprendizagem-Sentimento.

Disciplina

Trabalho de Conclusão de Curso

Tipo Obrigatória

Carga
60 h
Horária

FINALIDADE
Objetivo: Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em
todas as suas fases.
PROGRAMA/EMENTA
Processo de orientação docente-estudante
- Fazer a mediação entre orientandos e a Banca Examinadora;
- Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando;
- Informar ao orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação;
- Compor a Banca Examinadora do trabalho orientado, preencher a Ata de apresentação e defesa
do Trabalho de Conclusão de Curso;
- Avaliar o Trabalho de Conclusão de Curso, encaminhando-o ou não à Banca Examinadora;
- Receber de seu orientando a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, em 3 (três) vias
encadernadas em espiral;
- Receber, depois da defesa, com prazo máximo de 30 (trinta) dias os trabalhos dos orientandos e
conferir se as sugestões dadas pela Banca Examinadora foram ou não atendidas e validar a entrega
da versão final em Capa dura em CD;
- Ambientação no portal do Aluno para construção do Trabalho de Conclusão de Curso.
JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS
Com intuito de capacitar o estudante para uso do Portal do Aluno para o agendamento e etapas
respectivas ao Trabalho de Conclusão de Curso, bem como orienta-lo nos procedimentos e etapas
subsequentes para elaboração, apresentação e conclusão.

METODOLOGIA
A disciplina será ministrada relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na
compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica
conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos
módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre os
estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante, instigante
e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens significativas ao se
oportunizar atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos envolvidos no processo
educativo; enfim, vivências que produzam movimentos internos e externos, de modo que seja,
pelos envolvidos, percebido e sentido tais movimentos, bem como os já existentes, para, através
de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado real de tais movimentos/sentimentos,
ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para Ensino-Aprendizagem-Sentimento.
METODOLOGIA
As aulas acontecem de forma presencial, com encontros quinzenais, de acordo com o
calendário apresentado pela FATEC SENAI MT.
Para subsidiar o trabalho docente, a Metodologia SENAI de Educação Profissional
(SENAI/DN, 2012) apresenta a proposta metodológica da Instituição, estruturada em tópicos:


Princípios que devem nortear a prática docente no SENAI: aprendizagem mediada,

interdisciplinaridade, contextualização, desenvolvimento de capacidades que sustentam
as competências, ênfase no aprender a aprender, aproximação da formação ao mundo
real, ao trabalho e às práticas sociais, integração entre teoria e prática, avaliação da
aprendizagem com função diagnóstica e formativa e afetividade como condição para a
aprendizagem significativa.


Fundamentos metodológicos que dão o embasamento necessário para a

compreensão e o fortalecimento da prática docente: O papel de um docente no SENAI,
aprendizagem significativa, situação de aprendizagem, estratégias desafiadoras para o
desenvolvimento de situações de aprendizagem, avaliação, funções cognitivas e
operações mentais e aprendizagem mediada.


Orientações, enriquecidas por exemplos, para planejar e desenvolver a prática

docente, acompanhando o fluxo das ações.

Dentre as práticas utilizadas, para dar conta de uma abordagem interdisciplinar,
destacam-se:

 Aula Expositiva e Dialogada, com o objetivo de transmitir conhecimentos prévios aos
estudantes, com o intuito de apresentar novos assuntos ou esclarecer princípios e
conceitos.
 Aulas práticas para executar tarefas práticas pré-estabelecidas nos planos de
aprendizagem, com o intuito de aperfeiçoar as habilidades previstas em cada componente
curricular, simulando, sempre que possíveis potenciais situações que o acadêmico
encontrará no mundo do trabalho.
 Palestras técnicas que forneçam informações úteis e atualizadas sobre novas
tendências, informações técnicas e sobre aspectos gerenciais e socioambientais.
 Estudo de caso, objetivando explorar o potencial do acadêmico, a partir de problemas
práticos onde a realidade das empresas, preferencialmente da região, é retratada.
 Projetos temáticos que proporcionem aos alunos o desenvolvimento das competências
ligadas a temas específico do curso de pós-graduação.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
Para cada avaliação desenvolvida dentro das disciplinas, atribuir-se-á ao aluno nota de 0 a
10 que traduzirá seu desempenho, conforme predefinido no Regimento Acadêmico da FATEC
SENAI MT.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
Ao final do curso será exigida do (a) estudante a apresentação de um Projeto Técnico, que
consistirá na produção individual de um artigo científico em temas relacionados com os assuntos
abordados na especialização em um período de até 10 (dez) meses, após a conclusão das
disciplinas.
A apresentação do Artigo Científico acontecerá mediante banca examinadora, composta
por:
• Professor (a) orientador (a);
• Um (a) professor (a) da FATEC SENAI MT, sendo opcional a composição da banca por
outro profissional ligado à área tecnológica do curso ou especialista no assunto de outra
instituição.

CERTIFICAÇÃO
O Certificado de Conclusão será emitido e registrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI
Mato Grosso – FATEC SENAI MT e entregue ao estudante no prazo mínimo de 60 dias, após a
solicitação, podendo chegar ao máximo de 180 dias.
Os cursos de Especialização, em nível Pós-Graduação lato sensu da FACULDADE DE
TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO estão em conformidade com as recomendações da Resolução
do CNE/CES, nº 01/2007 (de 08 de junho de 2007) da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação (CNE).
Será outorgado pela FATEC SENAI MT o certificado de “Curso de Especialização, PósGraduação em nível Lato Sensu” aos participantes que atenderem a todos os critérios de
aprovação.
CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO


Ter cumprido todos módulos oferecidos, com frequência mínima de 75%.



Ter sido aprovado (a) em todas as disciplinas com nota mínima de 70.



Ter quitado todas as parcelas do curso.



Ter entregado toda a documentação exigida.



Ter sido aprovado (a) no TCC com nota mínima de 7,0.



Ter entregado cópia do TCC em meio digital (01 CD).

COORDENAÇÃO DO CURSO
A IES reconhece a Coordenação do Curso como uma liderança importante para a
concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso que oferece.
Nome:

Abraão Gualberto Nazario

Formação Acadêmica:

Tecnólogo em Redes de Computadores,
Engenharia de Software.

Titulação:

Mestrado em Computação Acadêmica

Experiência Profissional de Magistério Superior:

7 anos

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso:

Integral

Carga Horária de Coordenação de Curso:

40 horas semanais

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Regional do SENAI/MT
Presidente do Sistema FIEMT

LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN
Diretora Geral da FATEC SENAI MT
Presidente do Conselho Superior – CONSUPE FATEC
Diretora Departamento Regional do SENAI/MT

RUBENS DE OLIVEIRA
Diretor Acadêmico da FATEC SENAI MT

KARLLA TIEKO MORAES SASAKI
Procuradora Institucional | Núcleo de Avaliação e Regulação – NAR

BÁRBARA YADIRA MELLADO PEREZ
Coordenadora Acadêmica da FATEC SENAI MT

GLEZIANE SOARES VIANA
Secretária Acadêmica

ABRAÃO GUALBERTO NAZÁRIO
Coordenação dos Cursos Superiores do Eixo Tecnológico de
Informação e Comunicação

Avenida XV de Novembro, Nº 303 – Bairro Porto
Cuiabá/MT – CEP: 78020-300
www.fazfatec.com.br

