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A Gestão de Projetos bem feita garante que as organizações façam os projetos certos da 
forma certa. Porém, isso não é tarefa simples e requer profissionais experientes.  
 
Depois de treinar mais de 20 mil alunos, mapeamos os assuntos que até mesmo o 
profissional de projetos mais experiente tem dificuldades quando enfrenta desafios de 
maior complexidade. 
 
O Programa Advanced Project Professional (PAPP), não é para iniciantes. Para ingressar, 
você precisa ter uma certificação profissional (como o PMP ou equivalente), ou 
comprovar boa experiência em gestão de projetos. 
 
Os cursos misturam teoria acadêmica com técnicas comprovadas provendo insights 
cruciais para a gestão de projetos, programas, megaprojetos, portfólios e sistemas 
complexos. 
 
O corpo docente é formado por profissionais de mercado muito experientes, que sabem 
onde faltam conhecimento e oportunidades de troca entre os profissionais atuantes.  
 
Veja o programa completo, de 8 cursos e 128 horas: 
 
Curso 1 – Gestão Híbrida de Projetos, Produtos e Negócios, com Hélio Costa, Daniel 
Mello e Gino Terentim 
Curso 2 – Gestão de Contratos e Fornecedores, com Marcia Vittori 
Curso 3 – Gestão Avançada de Riscos, com Eliani Figueiró e Luiz Guilherme Carvalho  
Curso 4 – Análise de Negócios e Gestão de Requisitos, com Marcelo Neves   
Curso 5 – Gestão do Conhecimento e da Documentação em Projetos , com Gisele Blak 
e Guilherme LIma  
Curso 6 – Gestão de Valor e Benefícios, com Peter Mello  
Curso 7 – Gestão de Megaprojetos, com Roberto Pons e Vicente Cunha  
Curso 8 – PMO e Gestão e Portfólio, com Wankes Leandro 

 
A seguir, cada curso em detalhes, com seu conteúdo programático e corpo docente.  
No site, pode encontrar também mais informações em 
https://p-lab.pro/treinamento/programa-advanced-project-professional 
 

 
 
 
 
 
 

https://p-lab.pro/treinamento/programa-advanced-project-professional
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CURSO 1 - GESTÃO HIBRÍDA DE PROJETOS, PRODUTOS E NEGÓCIOS 

SME (Subject Matter Expert):  Hélio Rodrigues Costa, Daniel Mello e Gino Terentim   
Carga Horária Total: 16 horas  
 

6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
 

COMO É O CURSO?    
 

Um projeto é um empreendimento temporário que visa desenvolver um produto único 
e criar valor para um conjunto de stakeholders. Normalmente, são os projetos que 
materializam as estratégias desenvolvidas pelas empresas, pois sem eles a estratégia 
não passará de uma ideia para se chegar a um objetivo.  
Alguns projetos possuem um escopo e objetivos bem definidos e não só podem como 
devem ser desenvolvidos com abordagens tradicionais de gestão de projetos, 
denominadas preditivas ou tradicionais ou em cascata (waterfall). Nesse tipo de 
abordagem podem ser observados planos de gestão de riscos, stakeholders, aquisições, 
cronogramas, entre outros, que são, em muitos casos, fundamentais para o sucesso dos 
projetos.  
Por outro lado, existem alguns contextos em que não se sabe ao certo o que será 
desenvolvido e é preciso descobrir o que será produzido, por meio de sucessivas 
iterações. Nesses casos, as abordagens adaptativas ou ágeis são as mais recomendadas. 
Aqui, o mais importante é a interação entre a equipe de desenvolvimento e os clientes 
e usuários. O foco, a transparência de informações, bem como as inspeções e 
adaptações constantes, frente às mudanças, são fatores críticos de sucesso.  
Cada uma dessas abordagens possui vantagens e desvantagens em relação à outra e 
formas diferentes de serem implementadas. No entanto, existe um contexto em que se 
sabe de forma geral, mas não detalhada, o escopo do produto a ser desenvolvido e é 
necessário fazer algumas experimentações e trabalhar de forma rápida e adaptativa às 
mudanças que, eventualmente, possam aparecer durante o projeto.   
Nesse caso, surgem as abordagens híbridas, que consistem em combinar técnicas de 
abordagens preditivas e adaptativas em um mesmo modelo, utilizando apenas o mínimo 
necessário de cada abordagem para que juntas possam contribuir para se chegar aos 
objetivos pretendidos. As vantagens de se adotar esse tipo de abordagem é que se 
aproveitam as técnicas de gestão (planejamento e controle) da gestão preditiva e a 
agilidade no desenvolvimento de produtos dos métodos adaptativos, o que aumenta a 
chance de se chegar aos objetivos pretendidos de forma mais segura e com maiores 
indicadores de controle.  
Esse curso dá ênfase a modelos de gestão híbrida, desde o mais recente FLEKS Model, 
que cobre a esfera de projetos integrada a produtos e ao próprio negócio, com VMO e 
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várias visões da abordagem híbrida, assim como o DA-Disciplined Agile, do PMI, e 
também a visão das escolas britânicas de gerenciamento de projetos, incluindo o 
PRINCE2 Agile, da Axelos. Desta forma, você vai ter uma visão holística e completa das 
abordagens híbridas do mercado.  
 

POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
 

As abordagens híbridas consistem em combinar técnicas de abordagens preditivas e 
adaptativas em um mesmo modelo, utilizando apenas o mínimo necessário de cada 
abordagem para que, juntas, possam contribuir para se chegar aos objetivos 
pretendidos.  
As vantagens de se adotar esse tipo de abordagem é que se aproveitam as técnicas de 
gestão (planejamento e controle) da gestão preditiva e a agilidade no desenvolvimento 
de produtos dos métodos adaptativos, o que aumenta a chance de se chegar aos 
objetivos pretendidos de forma mais segura e com maiores indicadores de controle.   
 
 

OBJETIVOS DO CURSO  
 

 Conhecer e se aprofundar no modelo FLEKS de Gestão Híbrida  
 Aprender o que é um VMO  
 Se aprofundar na Gestão de Projetos, Produtos e Negócios   
 Conhecer outros modelos de Gestão Híbrida, como DA 
– Disciplined Agile e Prince2 Agile  

 
 
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
 

Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos e 
qualquer pessoa que tenha experiência na área e interesse em compreender como 
funciona a Gestão Híbrida de Projetos, Produtos e Negócios.   
 

RESULTADOS APÓS O CURSO  
 
 

Nas Pessoas:  
 Aprofundar o conhecimento sobre gestão híbrida  
 Desenvolver uma mentalidade híbrida  
 Aprender como criar e implementar modelos híbridos  
 Conhecer os fundamentos do Modelo FLEKS  
 Aplicar os conceitos do Modelo FLEKS como um Hybrid Manager  
 Conhecer outros modelos de gestão híbrida do mercado  
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Nas organizações:  
 

 Aumentar a chance de sucesso nos projetos e desenvolvimento de 
produtos por meio de implementação de uma gestão híbrida baseada no 
Modelo FLEKS e/ou outros modelos  
 Aprender a utilizar práticas híbridas e adequar os projetos para o melhor 
tipo de abordagem (preditiva e/ou adaptativa) de acordo com o contexto  
 Entender qual modelo de gestão híbrida mais se adequa ao seu ambiente 
ou se deve customizá-los  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Bloco 1: Introdução à Gestão Híbrida e Visão Geral do FLEKS  
1.1 Ambiente de negócios  
1.2 Definição de Gestão Híbrida   
1.3 Práticas Híbridas  
1.4 Definição do FLEKS  
1.5 Pilares, Mindset e Princípios  
1.6 Definição de Valor   
1.7 Variáveis de Valor   
1.8 Visão Geral do Modelo FLEKS  
  
Bloco 2: Organização e VMO  
2.1 Identidade Organizacional  
2.2 Sustentabilidade  
2.3 Estratégia  
2.4 Objetivos Estratégicos  
2.5 Gestão da Mudança  
2.6 VMO e suas Funções  
  
Bloco 3: Análise de Negócio e Portfólio    
3.1 Definição de Análise de Negócio   
3.2 Eventos da Análise de Negócio  
3.3 Definição de Portfólio  
3.4 Funções da gestão de Portfólio  
3.5 Eventos da Gestão de Portfólio  
  
Bloco 4: Gestão de Projeto    
4.1 Funções da Gestão de Projeto  
4.2 Eventos da Gestão de Projeto  
4.3 Planejamento do Projeto   
4.4 Reunião de Início   
4.5 Revisão do Projeto   



 

 

      

 
Advanced Project Professional 

 

 

www.p-lab.pro 
contato@p-lab.pro 

4.6 Retrospectiva do Projeto   
4.7 Reunião de Encerramento  
  
Bloco 5: Gestão de Produto   
5.1 Funções da Gestão de Produto  
5.2 Eventos da Gestão de Produto  
5.3 Planejamento do Produto  
5.4 Planejamento do Release  
5.5 Revisão do Release  
5.6 Planejamento da Iteração  
5.7 Reunião da Iteração  
5.8 Revisão da Iteração  
5.9 Retrospectiva da Iteração  
  
Bloco 6: Papeis, Fluxo de Valor e Timebox   
6.1 Papeis do FLEKS  
6.2 Ciclo de Valor  
6.3 Fluxo de Valor  
6.4 Timebox  
  
Trabalho Individual: Verificar, em seu local de trabalho, a aderência ao mindset e 
princípios do FLEKS, bem como a possibilidade de realizar adequação do modelo 
proposto, estabelecendo as vantagens, desvantagens, facilidades e dificuldades de 
implantação. Elaborar um pequeno relatório de, no máximo uma página, a ser discutido 
nas aulas online ao vivo.  
Aula 1 Ao Vivo (3 horas)  

 Discussão dos Trabalhos Individuais  
 Revisão Geral do Modelo FLEKS com comentários e esclarecimento de 
dúvidas  
 Técnicas de ferramentas de gestão híbrida  
 Dinâmicas em grupo utilizando os canvas propostos no modelo  

  
Trabalho em Grupo: O grupo deverá escolher um projeto e realizar os eventos da 
Análise de Negócio, criar um backlog, um roadmap do projeto e realizar o planejamento 
da primeira iteração utilizando os canvas previstos no Modelo FLEKS. Os trabalhos serão 
apresentados no próximo encontro em apresentações de, no máximo, 15 minutos.   
  
Bloco 7: Gestão Híbrida com Disciplined Agile (DA)   
7.1 Apresentando o DA   
7.2 O toolkit DA - Ampliando sua caixinha de ferramentas   
7.3 O framework   

 Fundação   
 Disciplined DevOps   
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 Cadeia de Valor (Value Stream)   
 Disciplined Agile Enterprise   

7.4 Aplicação  
  
Bloco 8: Modelos de Gestão Híbrida Britânicos e Prince2 Agile  
8.1 AgileSHIFT: Agilidade de Negócios primeiro, projetos ágeis depois.  
8.2 PRINCE2 e PRINCE2 Agile – O encontro do mundo preditivo com o ágil.  
8.3 Governança de Portfólio e Programas – hibridismo depende de gestão e isso não 
acontece sem governança.  
8.4 Próximos Passos – O que ainda precisa ser discutido sobre hibridismo?  
Aula 2 Ao Vivo (3 horas)   

 Apresentação e comentários dos trabalhos em grupo  
 Situações práticas dos papeis de Gerente de Projeto e de Produto  
 Discussão das situações propostas pelo instrutor  
 Retrospectiva do curso usando o canvas de retrospectiva do Modelo 
FLEKS  
 Discussão dos 3 modelos de gestão híbrida  

  
Avaliação de Proficiência (1h) 
 
 

CURSO 2 - GESTÃO DE CONTRATOS E FORNECEDORES 

SME (Subject Matter Expert):  Marcia Vittori  
 

Carga Horária Total: 16 Horas  
6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
  
COMO É O CURSO?    
 
O mundo se desenvolve e progride por meio de grandes empreendimentos, negócios, 
pesquisas, projetos. A cada dia o ambiente que vivemos é mais complexo e demanda 
cooperação de vários stakeholders para que os objetivos almejados sejam alcançados. 
Nesse contexto, nos deparamos com a necessidade de estabelecer acordos com 
terceiros, que possam complementar a expertise requerida na execução de um trabalho. 
Esses terceiros são os nossos fornecedores ou prestadores de serviços. Esse curso vai 
além do conteúdo do PMBOK, abordando outras visões de mercado. Entretanto, 
contratar um fornecedor, seja ele de bens materiais ou de serviços, não é tarefa trivial! 
A gestão desse relacionamento deve considerar tanto a capacidade técnica do 
fornecedor, como as características comportamentais, de imagem e de reputação. Os 
processos principais de uma contratação são seu planejamento, a seleção e a 
contratação, a gestão do contrato e o encerramento do mesmo. O planejamento é uma 
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etapa fundamental para conhecimento do problema, das condições de contorno que 
nortearão as tomadas de decisão e escolhas das soluções. A definição do vendor list é 
uma etapa importante que abrange a qualificação do fornecedor, a obtenção de um 
conhecimento mínimo do seu negócio e de sua cadeia de fornecimento. Cada área de 
negócio possui suas especificidades e práticas que formatam os tipos de contratos mais 
usuais utilizados, sendo impactados também pelos riscos e grau de conhecimento do 
escopo. A Governança de cada empresa e o atendimento ao Compliance são tópicos 
relevantes, e que, se ignorados, podem comprometer os objetivos definidos para a 
relação contratual, portanto, é fundamental que a equipe que trabalha na área de 
suprimentos e contratação de serviços tenha conhecimento dos requisitos 
estabelecidos por essas duas áreas. 
Durante a execução do contrato é necessário acompanhar o atendimento tanto aos 
requisitos técnicos do item contratado, como aos requisitos administrativos, fiscais, 
trabalhistas estabelecidos no contrato, além de avaliar o desempenho do fornecedor, 
dar feedback, pagar, receber as garantias e seguros, entre outras atividades. Uma outra 
questão relevante é o surgimento das reivindicações. Vamos abordar processos que 
ajudem a minimizar o número de reivindicações, além das boas práticas que poderão 
ser utilizadas para gerenciá-los. Quando o fornecedor cumprir todas as obrigações 
contratuais, técnicas e administrativas, sem nenhuma pendência, a relação é encerrada 
por meio de um termo de encerramento contratual, podendo ainda haver um 
atendimento para as garantias de equipamentos e serviços vigentes. Qualquer relação 
contratual é sempre muito desafiadora para as partes envolvidas, com riscos de várias 
naturezas, expectativas desalinhadas e objetivos diferentes. Vamos ajudar você a 
construir uma relação de maior parceria e sucesso! 
 
POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
 

O mundo se desenvolve e progride por meio de grandes empreendimentos, negócios, 
pesquisas, projetos. A cada dia o ambiente que vivemos é mais complexo e demanda 
cooperação de vários stakeholders para que os objetivos almejados sejam alcançados. 
Nesse contexto, nos deparamos com a necessidade de estabelecer acordos com 
terceiros, que possam complementar a expertise requerida na execução de um 
trabalho.  
  
OBJETIVOS DO CURSO  

 
 Aprender a gerenciar a sua da cadeia de fornecedores.  
 Entender a relação entre Contratos, Governança e Compliance.  
 Aprender a escolher o fornecedor mais adequado a cada contexto.  
 Aprender a administrar Contratos e Suprimentos.  

  
 
 
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
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Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos e 
qualquer pessoa que tenham experiência na área e interesse em aprender a gerenciar 
riscos em Projetos.  
  

RESULTADOS APÓS O CURSO  
 

Nas Pessoas:  
 Obter conhecimento conceitual e prático no âmbito de contratação de 
fornecedores;  
 Entender o impacto do processo de aquisições no projeto, como ele pode 
afetar seus objetivos;  
 Capacitar-se para atuar em equipes de suprimentos/administração de 
contratos;  
 Ampliar a visão sistêmica de negócio.  

  
Nas organizações:  

 Enriquecer as áreas de conhecimento da equipe para diversificar a 
atuação;  
 Melhorar o desempenho e resultados de sucesso;  
 Minimizar número de reivindicações (claims) e disputas melhorando 
assim o relacionamento entre as partes–contratante e contratado;   
 Atrair fornecedores de maior qualidade   
 Garantir fornecimento de insumos estratégicos em uma crise  
 Diminuir o risco de seus projetos e de seu negócio.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Bloco 1: Conceitos e Planejamento   
1.1 Introdução a contratos e fornecedores   
1.2 Importância da cadeia de fornecedores   
1.3 Gestão do fornecimento: responsáveis, equipe, estrutura e interfaces   
1.4 Administração de contratos e suprimentos  
1.5 Tendências que impactam os fornecimentos   
1.6 Planejamento do fornecimento e os fatores que influenciam   
1.7 Plano de aquisições do projeto   
1.8 Boas práticas de aquisições  
Exercício  
  
Bloco 2: Contratos, conceitos e aplicação  
2.1 Acordos   
2.2 Estrutura de um contrato   
2.3 Garantia financeira e seguros   
2.4 ICMS, Difal e II   
2.5 Tipos de contratos em relação à natureza do objeto e ao regime de remuneração   
2.6 Incentivos e aditivos contratuais   
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2.7 Assinatura dos contratos   
2.8 Contratos por segmento   
2.9 Governança  
  
Exercício  
Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)   
  
Bloco 3: Fornecedores   
3.1 Qualificação, sustentabilidade e vendor list   
3.2 Documentos de solicitação de proposta, cotação e informação   
3.3 Escolha do fornecedor   
3.4 Avaliação do fornecedor durante a execução do contrato   
3.5 Processos de concorrência e terceirização   
3.6 Negociação   
3.7 Compliance  
  
Exercício  
  
Bloco 4: Administração de contratos  e Suprimentos   
4.1 Administração de contratos   
4.2 Gerenciamento de mudanças   
4.3 Reivindicações (claims)   
4.4 Suprimentos   
4.5 Transporte (Incoterms)   
4.6 Serviços de diligenciamento e inspeção   
4.7 Encerramento contratual  
  

Exercício  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h)    
Avaliação de Proficiência (1h) 
  

 

CURSO 3 - GESTÃO AVANÇADA DE RISCOS 

 
SME (Subject Matter Expert): Eliani Figueiró e Luiz Guilherme Carvalho Carga  
 
Horária Total: 16 Horas 6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 
3 horas de exercícios individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 
ou mais para obter o Certificado de Proficiência).  
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COMO É O CURSO?  
 
Você está gerenciando os riscos do seu negócio, do seu portfólio e cadeia de valor? E os 
riscos dos seus projetos? Você, profissional de projetos, sabe mesmo gerenciar riscos 
nos vários ambientes corporativos? A falha na gestão de riscos é uma das causas de 
falhas na execução da estratégia. Existe um GAP enorme entre o planejamento e a 
execução da estratégia nas organizações e este gap pode ser resolvido com boas práticas 
de gestão de projetos e riscos. Neste curso vamos focar em como a gestão de riscos 
pode salvar um negócio, programa ou projeto. Você aprenderá a gerenciar riscos em 
ambientes preditivos, híbridos ou ágeis, através da aplicação de técnicas e ferramentas 
adequadas para cada contexto. O curso vai ensinar os processos da Gestão de Riscos e 
as suas adaptações para que sejam encaixados nas etapas do fluxo de entrega utilizado, 
como nas cerimônias do Scrum, com a configuração adequada do Board, minimizando 
as ocorrências de falhas e discoveries durante os ciclos de desenvolvimento. Você 
conhecerá os passos para uma efetiva gestão de riscos, potencializando oportunidades 
e minimizando ameaças para nossos negócios e projetos, num cenário de total 
volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, seja para startups ou organizações 
tradicionais que buscam agilidade e inovação. E para você que trabalha com projetos 
em ambientes preditivos (tradicionais), será possível vivenciar os processos da gestão 
de riscos utilizados por normas internacionais de certificações como a ISO 31000, o 
COSO e o PMBOK.  
 
POR QUE FAZER ESSE CURSO?  
 
A falha na gestão de riscos é uma das causas de falhas na execução da estratégia. Existe 
um GAP enorme entre o planejamento e a execução da estratégia nas organizações e 
este GAP pode ser resolvido com boas práticas de gestão de projetos e riscos.   
 
Você terá a oportunidade de conhecer os passos para uma efetiva gestão de riscos, 
potencializando oportunidades e minimizando ameaças para nossos negócios e 
projetos, num cenário de total volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, 
seja para startups ou organizações tradicionais que buscam agilidade e inovação.  
 
Se você trabalha com projetos em ambientes preditivos (tradicionais), terá a 
oportunidade de vivenciar os processos da gestão de riscos utilizados por normas 
internacionais de certificações como a ISO 31000, o COSO e o PMBOK.  
 
OBJETIVOS DO CURSO  
 

 Entender como a gestão de riscos pode salvar o seu negócio, programa ou 
projeto  

 Entendimento dos processos de gestão de riscos e aplicação prática  
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 Explorar o caminho para uma gestão de riscos em todos os níveis da organização  

 Conhecer um modelo de gestão de riscos em ambientes ágeis, preditivos e 
híbridos  

 
 
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
 
Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos e 
qualquer pessoa que tenham experiência na área e interesse em aprender a gerenciar 
riscos em Projetos.  
 
RESULTADOS APÓS O CURSO  
 
Nas Pessoas:  

 Aprofundar o conhecimento sobre gestão riscos e seus benefícios para o sucesso 

da implementação da estratégia;  

 Conhecer os benefícios da aplicação conjunta de técnicas para identificação de 
riscos;  

 Aprender a gerenciar riscos em suas entregas;  

 Desenvolver mindset de gestão de riscos.  
 
Nas organizações:  

 Aumentar a chance de sucesso dos projetos por meio da implementação de uma 
gestão de riscos efetiva, capaz de potencializar oportunidades e mitigar ameaças 
para o negócio, portfolio, programas e projetos;  

 Aprender a utilizar os processos da gestão de riscos de forma adequada, 
entendendo a importância deles.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Bloco 1: Padrões de Gestão de Riscos  
1.1 Visão geral da Gestão de Riscos  
1.2 Composição do Risco  
1.3 Eventos e Fatores de Riscos  
1.4 Tolerância a Riscos  
1.5 Os principais padrões de gestão de riscos  

 COSO  

 ISO 31000  

 PMBOK  
1.6 Governança de Riscos  
Resumo | Bloco 1  
Exercício Bloco 1  
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Bloco 2: Processos de Gestão de Riscos - PMI  
2.1 Planejando a gestão de riscos  

 Envolvidos e seus papéis e responsabilidades  

 Papel do PMO  
2.2 Identificando os Riscos  

 Métodos e técnicas para identificação de riscos  

 Categorização dos riscos  

 Gatilhos, Alarmes, Triggers  

 Registro de riscos  
2.3 Analisando os Riscos  
Resumo | Bloco 2 
Exercício | Bloco 2  
 
Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)  
 
Bloco 3: Análise Quantitativa dos Riscos  
3.1 Mapa Conceitual de Monte Carlo  
3.2 Origem e definição da Simulação de Monte Carlo  
3.3 Estimativas em projetos  
3.4 Distribuições probabilísticas  
3.5 Gráficos  
3.6 Lei dos Grandes Números  
3.7 Teorema Central do Limite  
3.8 Correlação  
3.9 Estatística Descritiva  
3.10 Visão Sistêmica 
3.11 Aplicabilidade  
3.12 Praticas em ferramentas  
 
Resumo | Bloco 3  
Exercícios | Bloco 3  
 
Bloco 4: Processos da Gestão de Riscos – PMI  
4.1 Tratando os Riscos  

 Estratégias para respostas aos riscos  

 Implementando as estratégias  

4.2 Monitorando os Riscos  

  Gatilhos e donos dos riscos  

  Relatórios  

  Soluções de contorno  

  Registro de questões  

 Revisão dos riscos  
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  Auditoria de riscos  
 
Resumo | Bloco 4  
Exercício | Bloco 4  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h)  
 
Bloco 5: Agile Risk Management Model  
5.1 Perspectiva do produto vs. Projeto  
5.2 Apresentação do ARM2 – modelo de gestão de riscos para ambientes ágeis  

 Identificação de riscos de produto/negócio 

 Identificação de riscos no planejamento da Sprint 

 Gestão de riscos na execução da Sprint 

 Dinâmica da gestão de riscos nas reuniões diárias 

 Monitoramento da sprint e seus riscos 
5.3 Cases de riscos em ambientes ágeis  
 
Resumo | Bloco 5  
Exercício | Bloco 5  
 
Bloco 6: Gestão de Riscos Corporativos  
6.1 O papel dos administradores na gestão de Riscos  
6.2 Gestão de riscos do negócio  
6.3 Gestão de riscos do portfolio  
6.4 Discussão de Case  
 
Resumo | Bloco 6  
Avaliação de Proficiência (1h) 
 

 

CURSO 4 - ANÁLISE DE NEGÓCIOS E GESTÃO DE REQUISITOS 

SME (Subject Matter Expert):  Marcelo Neves 
 
Carga Horária Total: 16 Horas 6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online 
ao vivo, 3 horas de exercícios individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de 
nota 7 ou mais para obter o Certificado de Proficiência). 
 

COMO É O CURSO? 

Uma boa análise de negócios e gestão de requisitos procura identificar os problemas e 
oportunidades da organização, buscar a solução mais adequada para agregar valor ao 
negócio e o sucesso dos projetos. 
 



 

 

      

 
Advanced Project Professional 

 

 

www.p-lab.pro 
contato@p-lab.pro 

Desenvolve a capacidade de entender os requisitos que os stakeholders e o ambiente 
trazem e de que forma consegue equilibrar o atendimento às necessidades e a 
viabilidade do projeto. 
 
Vamos conhecer técnicas para elucidar, classificar, rastrear e controlar os requisitos do 
projeto de forma que atendam às necessidades elencadas para os objetivos do projetos 
que agrega valor ao negócio. 
 
Esse curso desenvolve a capacidade de um profissional de projetos entender a demanda 
de negócios da organização, fazendo uma análise detalhada e alinhada aos requisitos 
que representam e tangibilizam essa demanda.  
 
Haverá também o entendimento dos papéis e responsabilidades, os processos e as 
atividades envolvidas na análise de negócios e na gestão de requisitos de um 
projeto,  reunindo as boas práticas na visão do PMI, IIBA, e IPMA com a aplicação de 
ferramentas e técnicas essenciais para a execução dos processos. 
 
Utilizaremos cases que ajudarão na compreensão dos conceitos envolvidos na análise 
de negócios, bem como na gestão de requisitos, além de permitir o compartilhamento 
de experiências. Serão realizados exercícios e dinâmicas, com a aplicação de 
ferramentas e técnicas mais utilizadas no mercado que permitirão potencializar novos 
conhecimentos  fundamentais para o sucesso dos projetos e, consequentemente, para 
a organização. 
 
POR QUE FAZER ESSE CURSO?  
 
A análise de negócios e gestão de requisitos desenvolve a capacidade de entender os 
requisitos que os stakeholders e o ambiente trazem e de que forma consegue equilibrar 
o atendimento às necessidades e a viabilidade do projeto.  
 
OBJETIVOS DO CURSO  
 

 Desenvolver a capacidade de entender os requisitos dos stakeholders e do 
ambiente.  

 Aprender a equilibrar o atendimento às necessidades e a viabilidade do projeto.  

 Entender papéis e responsabilidades, os processos e as atividades envolvidas na 
análise de negócios e na gestão de requisitos de um projeto.  

 Aprender a aplicar ferramentas e técnicas essenciais para a execução dos 
processos.  

 
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
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Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos e 
qualquer pessoa que tenham experiência na área e interesse em aprender a gerenciar 
riscos em Projetos.  
 
RESULTADOS APÓS O CURSO  
 
Nas Pessoas:  
 

 Desenvolver a habilidade de planejamento e organização do conhecimento 
gerado no projeto;  

 Entender como a documentação de um projeto pode ser organizada e 
gerenciada;  

 Descobrir quais ferramentas e exemplos softwares que podem auxiliar no 
processo;  

 Entender como filtrar os assuntos e informações pertinentes e úteis.  
 
Nas organizações: 
 

 Melhorar o desempenho e resultados de sucesso com a utilização de 
conhecimentos relevantes.  

  Diminuir o risco de perda de ativos organizacionais em seus projetos e em seu 
negócio.  

  Aumentar o valor da organização pelo amadurecimento de seus processos 
organizacionais em função de aprendizados.  

  Agilizar bons resultados pela pronta disponibilização de informações que 
aceleram o atingimento dos objetivos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

Bloco 1: A Análise de Negócios e a Profissão  

1.1 O que é Análise de Negócios?  

1.2 Quem realiza o trabalho de Análise de Negócios?  

1.3 O que faz um bom Analista de Negócios  

1.4 Habilidades essenciais para o Analista de Negócios  

1.5 Os princípios da função de Analista de Negócios  

1.6 O ambiente organizacional e o valor da Análise de Negócios  

1.7 A Análise de Negócios em portfólios, programas e projetos  

1.8 Como se faz análise de negócios em contextos ágeis?  
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1.9 As certificações existentes  

Exercício |Bloco 1  

 

Bloco 2: Gerenciando os Requisitos  

2.1 Qual o objetivo da gestão de requisitos?  

2.2 Os ciclos de desenvolvimento do projeto e os impactos dos requisitos  

2.3 Categorias de requisitos  

2.4 Como obter os requisitos na prática  

2.5 Modelando e documentando os requisitos  

2.6 A Comunicação efetiva dos requisitos  

2.7 Garantindo que os requisitos foram implementados  

2.8 E como funciona a gestão de requisitos em contextos ágeis?  

Exercício |Bloco 2  

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)  

 

Bloco 3: Relacionamento entre o Analista de Negócios e as outras funções  

3.1 O Analista de Negócios e o Gerente de Projetos  

3.2 O Analista de Negócios e o Analista de Sistemas  

3.3 O Analista de Negócios e o Product Owner (PO)  

3.4 O Analista de Negócios e o Time de Solução  

3.5 O Analista de Negócios e outros Stakeholders  

Exercício |Bloco 3  



 

 

      

 
Advanced Project Professional 

 

 

www.p-lab.pro 
contato@p-lab.pro 

 

Bloco 4: Avaliando os problemas ou oportunidades do negócio  

4.1 Identificar o problema ou oportunidade  

4.2 Avaliar a situação atual  

4.3 Determinar a situação futura  

4.4 Determinar alternativas viáveis e providenciar recomendações  

4.5 Facilitar o desenvolvimento do roadmap do produto  

4.6 Identificar as partes interessadas  

4.7 Criar o Business Case  

Exercício |Bloco 4  

 

Bloco 5: Iniciando e planejando a abordagem  

5.1 Iniciando um projeto  

5.2 Planejando as atividades de análise de negócios  

 Conduzir a análise das partes interessadas  

  Determinar o engajamento das partes interessadas e a abordagem de 
comunicação  

  Conduzir o planejamento da análise de negócios  

5.3 Planejando a gestão de requisitos  

 Determinar a abordagem da elicitação  

  Determinar a abordagem da análise de negócios  

  Determinar a abordagem da rastreabilidade e monitoramento dos requisitos e 
de outros componentes  

5.4 Determinar a abordagem para avaliação da solução 

Exercícios |Bloco 5  
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Bloco 6. Executando, monitorando, controlando e liberando a solução do projeto  

6.1 Executando as atividades de Análise de Negócios e Gestão de Requisitos  

6.2 Monitorando e controlando as atividades de Análise de Negócios e Gestão de 
Requisitos  

6.3 Liberando a solução  

6.4 As jornadas de AN e GR nos Projetos 

6.5 Ferramentas de mercado  

Exercício | Bloco 6 Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h)  

Avaliação de Proficiência (1h) 

 

 

CURSO 5 - GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO EM 

PROJETOS 

SME (Subject Matter Expert):  Gisele Blak   
 

Carga Horária Total: 16 Horas  
6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
  
COMO É O CURSO?    
Como Profissional de Projetos, você precisa descobrir onde está o conhecimento dentro 

da organização que o ajudará a gerenciar um projeto com sucesso. Além disso, deve 

saber como planejar e implementar boas práticas de gestão do conhecimento gerado 

pela realização dos projetos, e organizar toda a documentação e informações 

estratégicas que circulam pelos projetos, utilizando os recursos e ferramentas 

disponíveis para facilitar essa gestão. 

Neste curso, vamos desmitificar conceitos, compartilhar boas práticas de mercado, 

discutir as principais questões e, principalmente, preparar você para enfrentar melhor 

esse desafio em seus projetos, sejam tradicionais, ágeis ou híbridos. 
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POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
 

O fluxo de informações que circulam num projeto é imenso. Dependendo do porte do 
projeto, pode ser necessário uma equipe para dar conta da gestão dos milhares de 
documentos que podem ser gerados ao longo de sua duração, sem contar todo o 
aprendizado que é proporcionado pela experiência única que é realizar um projeto.   
  
Mas vamos considerar mesmo os pequenos projetos, os projetos de menor duração, 
com menos pessoas envolvidas. Ainda assim a importância de se documentar 
corretamente as informações dos mais variados tipos, mantê-las acessíveis e em 
segurança é fundamental. No entanto, esse tem sido um dos temas menos discutidos 
em formações profissionais. Acaba se aprendendo no campo, muitas vezes se pagando 
um preço alto no resultado do projeto.  
Mas e o conhecimento gerado no projeto? O amadurecimento de uma organização se 
dá pela soma de suas experiências, de seus erros e acertos, e perder esse patrimônio 
fantástico é uma das grandes causas de fracasso organizacional. Porém, gerir esse 
conhecimento que se constrói por pessoas, entre pessoas, não é de forma alguma uma 
tarefa simples.  
  
OBJETIVOS DO CURSO  

 Aprender a planejar e implementar boas práticas de gestão do 
conhecimento.  
 Aprender a organizar a documentação e informações estratégicas que 
circulam pelos projetos.  
 Aprender a utilizar ferramentas que facilitam a Gestão de Documentos.  
 Aprender a gerar mais conhecimento para a Organização.  

  
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos 
e quaisquer pessoas que tenham experiência na área e interesse em aprender a 
gerenciar riscos em Projetos.  
  

RESULTADOS APÓS O CURSO  
Nas Pessoas:  

  Desenvolver a habilidade de planejamento e organização do 
conhecimento gerado no projeto;  
 Entender como a documentação de um projeto pode ser organizada e 
gerenciada;  
 Descobrir quais ferramentas e exemplos softwares que podem auxiliar no 
processo;  
 Entender como filtrar os assuntos e informações pertinentes e úteis.  

  
Nas organizações:  
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 Melhorar o desempenho e resultados de sucesso com a utilização de 
conhecimentos relevantes;  
 Diminuir o risco de perda de ativos organizacionais em seus projetos e em 
seu negócio;  
 Aumentar o valor da organização pelo amadurecimento de seus 
processos organizacionais em função de aprendizados;  
 Agilizar bons resultados pela pronta disponibilização de informações que 
aceleram o atingimento dos objetivos.  

  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Bloco 1: Gestão do Conhecimento em Projetos  
1.1 Gestão do conhecimento; Conceituação, Importância e Geração de Valor   
1.2 As dimensões do Conhecimento: explicito e tácito  
1.3 Onde está o conhecimento? Inibidores e Facilitadores  
1.4 Engajamento de Stakeholders e a cultura do compartilhamento   
1.5 Treinamento, Sociabilização, Mentoria e Coaching   
1.6 Comunicação efetiva  
1.7 A Busca por conhecimento e atualização   
  
Exercício Bloco 1  
Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)  
  

Bloco 2: Curadorias de Conteúdos: O que realmente interessa?   
2.1 O que é Curadoria de conteúdos?   
2.2 Os principais beneficios   
2.3 Segmentação e filtragem   
2.4 Tendências e o futuro dessa experiência   
  
Exercício  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h)   
Avaliação de Proficiência (1h) 
 

 

CURSO 6 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS E VALOR  
 

SME (Subject Matter Expert):  Peter Mello  
Carga Horária Total: 16 Horas  
6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
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COMO É O CURSO?    
O conjunto de práticas para a percepção de benefícios influenciam o sucesso do negócio 

ao estabelecer uma ponte entre as metas e objetivos estratégicos aos resultados obtidos 

com projetos. 

Neste curso, vamos desenvolver os principais processos para a identificação, execução 

e sustentação de benefícios em projetos para que gere valor para o negócio. 

Tendo como ponto central a publicação do guia de Gestão da Percepção dos Benefícios 

(Benefits Realization Management Guide) de 2019, publicado pelo PMI – Project 

Management Institute, teremos ainda uma análise crítica de outras visões baseadas na 

experiência europeia e australiana, regiões onde a gestão de benefícios são temas 

comuns à gestão de projetos há algumas décadas. 

O planejamento é uma etapa fundamental para conhecimento do problema, das 

condições que nortearão as tomadas de decisão e escolhas das soluções. A criação de 

valor para o negócio necessita de uma relação clara, consistente e duradoura entre a 

Estratégia, seus objetivos e metas, e a execução de projetos, com suas respectivas 

entregas. 

Durante a execução de projetos é necessário acompanhar o atendimento aos requisitos 

necessários para a Percepção de valor – tangíveis e intangíveis – esperados para o 

negócio, ultrapassando a responsabilidade sobre a entrega de resultados de projeto e 

garantindo a transferência destes resultados para a organização.  

O Gerenciamento da Percepção de Benefícios tem papel fundamental nas etapas de 

priorização de projetos em um portfólio, considerando que a entrega de valor à 

organização pode influenciar as estratégias individuais de cada projeto, maximizando 

resultados corporativos, ainda que em detrimento do sucesso individual dos seus 

projetos. 

  
POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
 

O Gerenciamento da Percepção de Benefícios tem papel fundamental nas etapas de 
priorização de projetos em um portfólio, considerando que a entrega de valor à 
organização pode influenciar as estratégias individuais de cada projeto, maximizando 
resultados corporativos, ainda que em detrimento do sucesso individual dos seus 
projetos.  
  
Quando gestores de projeto e suas equipes cumprirem todos seus objetivos de 
Percepção de benefícios, precisarão ainda estabelecer processos de transferência dos 
resultados individuais de projetos para a organização, enquanto esta deve garantir a 
sustentação destes benefícios para a efetiva transformação de benefícios no valor 
esperado para o negócio e o respectivo cumprimento dos objetivos estratégicos 
relacionados.  
  
 



 

 

      

 
Advanced Project Professional 

 

 

www.p-lab.pro 
contato@p-lab.pro 

OBJETIVOS DO CURSO  
 Entender a diferença entre Benefícios e Valor.  
 Aprender a identificar, executar e sustentar os Benefícios.  
 Aprender modelos práticos para a Gestão de Benefícios.  
 Conhecer a experiência de gestão de benefícios além do contexto do 
PMI.  

  
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos 
e qualquer pessoas que tenham experiência na área e interesse em aprender a gerenciar 
riscos em Projetos.  
  
  
RESULTADOS APÓS O CURSO  
Nas Pessoas:  

 Compreender a diferença entre benefícios tangíveis e intangíveis;  
 Compreender a diferença entre valor, benefícios, resultados de projetos 
e entregas;  
 Conduzir a seleção de projetos através de objetivos estratégicos e 
garantir que a real contribuição para a estratégia seja alcançada pelos 
projetos;  
 Comunicar os benefícios do projeto em um business case de uma página.  

  
Nas organizações:  

  Melhorar o desempenho e resultados de sucesso;  
 Diminuir o risco de seus projetos e de seu negócio;  
 Estabelecer estratégias corporativas a partir dos pontos em comum e 
diferenças entre a abordagem do PMI para Benefícios e outros modelos;  
 Compreender como manter o ciclo-de-vida do Gerenciamento da 
Percepção de Benefícios e dar sustentação aos benefícios e valores gerados;   
 Analisar benefícios e planejar sua Percepção através de projetos.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Bloco 1: Benefícios e Valor   
1.1 Qual a diferença?  
1.2 Por que é tão difícil fazer essa gestão  
1.3 Os modelos existentes atualmente  
1.4 Benefits Realization Guide  
Exercício  
  
Bloco 2: Conceitos e o Estágio de Identificação de Benefícios   
2.1 Coleta de informações relevantes  
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2.2 Identificação e mapa de benefícios  
2.3 Planejamento dos benefícios & alinhamento com o Business Case  
2.4 Papéis e responsabilidades  
2.5 Conexão entre estratégia e benefícios  
Exercício  
  
Bloco 3: O Estágio de Execução de Benefícios   
3.1 Comunicação dos Benefícios  
3.2 Desenvolvimento das Entregas  
3.3 Gestão de Benefícios para a governança e gestão de riscos  
3.4 Entregas e transferência de propriedade  
Exercício  
Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)   
  
Bloco 3: GED - Gestão Eletrônica de Documentos  
3.1 O que é GED?   
3.2 ECM – Enterprise Content Management   
3.3 Benefícios e Aplicações  
3.4 Softwares e Ferramentas  
3.5 Competências necessárias  
Exercício  
  
  
Bloco 4: O Estágio de Sustentação de Benefícios   
4.1 Monitoramento dos benefícios e seus resultados  
4.2 Desenvolvimento de Business Cases para a iniciação de novos programas e projetos 
para responder questões operacionais  
4.3 Facilitação da melhoria contínua    
Exercício  
  
Bloco 5: Práticas de suporte ao Ciclo de Vida da Gestão de Benefícios   
5.1 Modelos práticos para a gestão de benefícios  
5.2 Gestão de Benefícios e o Escritório Integrado de Projetos (PMO/VMO)  
5.3 A importância do alinhamento estratégico do portfólio  
5.4 Práticas de suporte a Gestão de Benefícios  
Exercício  
  
 
 
Bloco 6: A experiência de gestão de benefícios além do contexto do PMI   
6.1 O Guia para o Gerenciamento de Benefícios em grandes projetos da Grã-Bretanha 
(Infrastructure and Projects Autority)  
6.2 O Framework de Gestão de Benefícios australiano.  
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6.3 Outros guias e referências de interesse.  
Exercício  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo  (3h)   
Avaliação de Proficiência (1h) 
  

 

CURSO 7 - GESTÃO DE MEGAPROJETOS 

 
SMEs (Subject Matter Experts):  Roberto Pons e Vicente Cunha  
Carga Horária Total: 16 Horas  
6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
  
COMO É O CURSO?    
Megaprojetos, também chamados mundo afora de major programs e capital projects, 
são empreendimentos de muito grande porte, que demandam um investimento muito 
alto de capital, tem prazo longo de implementação e, principalmente, impactam um 
grande número de pessoas além do ambiente social e político em que são 
desenvolvidos. Suas interfaces são múltiplas e em grande quantidade, com alta 
complexidade e normalmente lidam com tecnologias e design fora do padrão. Essas 
características conferem aos megaprojetos um alto risco, podendo seus resultados 
acarretarem a glória ou a ruína de carreiras e empresas.    
Um dos maiores desafios da gestão de megaprojetos são previsões inadequadas de 
prazo, custos e benefícios. A literatura apresenta um histórico surpreendente de 
megaprojetos onde os benefícios esperados não são atingidos, ao mesmo tempo que os 
orçamentos e cronogramas ultrapassam sobremaneira as previsões iniciais. Além disso, 
megaprojetos requerem uma governança adequada e uma capacidade de 
gerenciamento de mudanças e eventuais crises ao longo de sua execução.  
O curso oferece de forma condensada uma visão bastante completa dos principais 
conceitos, desafios, técnicas e boas práticas emergentes para atender aos desafios da 
gestão de grandes e complexos programas ou megaprojetos.  
  
   
PRÁTICA: SIMULAÇÃO KEROVKA   
PRÁTICA: SIMULAÇÃO KEROVKA?    
  
Como exercitar e testar suas habilidades numa situação de crise?  
Uma parte importante de gerenciar projetos de longa duração, alta complexidade e 
incerteza é a gestão de mudanças e potenciais crises. Teremos acesso a uma ferramenta 
de simulação com inteligência artificial disponível apenas nas melhores escolas de 
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negócios do mundo, para treiná-los em como se comportar numa situação de crise 
organizacional. É a simulação KEROVKA, da inglesa Prendo Simulations.  
A P-LAB é sua representante exclusiva no Brasil e, dessa forma, proporciona a 
mesma experiencia de aprendizagem que milhares de profissionais e alunos das 
melhores escolas de negócios do mundo têm: Oxford, Cambridge, Insead, HEC 
Paris, Cranfield, Erasmus, Wharton, e no Brasil, através da P-LAB, o Insper. O Simulador 
é baseado em um sofisticado modelo de comportamento humano, validado por 
acadêmicos de Wharton e Kellogg, especialistas das indústrias e milhares de 
profissionais que já o utilizaram. Os participantes da oficina terão a oportunidade de 
ensaiar os desafios-chaves de gestão de crises, reduzindo os riscos de erros no mundo 
real.  

             
Nota: A simulação é feita em equipes, saber ler inglês é requerido por pelo menos um 
integrante da equipe, mas desejado para todos. Material de apoio será em português.  
  
POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
  

Megaprojetos apresentam alto risco e tem histórico de grandes desvios de execução. 

Isso se dá não somente pela sua natureza de grande investimento e longa duração, mas 

principalmente pelo forte componente político —tanto público quanto privado — que 

influenciam desde o ambiente de tomada de decisão até a gestão de crises e mudanças 

ao longo do seu desenvolvimento. Conhecer os principais conceitos, desafios, técnicas 

e boas práticas de gestão de megaprojetos é fundamental para que o gestor desenvolva 

uma visão sistêmica, crítica e reflexiva que o auxiliará não somente na condução de 

megaprojetos, mas também em projetos de qualquer porte. 
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OBJETIVOS DO CURSO  

 Entender o conceito de Megaprojetos, suas complexidades e desafios;   
 Desenvolver uma visão sistêmica e crítica sobre a gestão de 
Megaprojetos;  
 Conhecer os riscos de um Megaprojeto e as principais técnicas para 
gerenciá-los;  
 Conhecer conceitos importantes de governança para melhorar a 
capacidade organizacional de condução de megaprojetos;  
 Aprender sobre a Gestão de mudanças e gerenciamento de crises;  
 Compreender como os principais conceitos de megaprojetos se aplicam 
aos projetos de menor porte e contribuem para a formação de um gestor 
com capacidade crítica e visão sistêmica dos desafios do dia a dia.  

  
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, líderes de Escritórios de Projetos e 
empreendedores que tenham experiência na área e interesse em desenvolver uma visão 
crítica para a tomada de decisão e aprender a gerenciar riscos em Projetos.  
  
RESULTADOS APÓS O CURSO  
Nas Pessoas:  

 Conhecer uma nova dimensão em gestão de projetos;  
 Entender as complexidades de um empreendimento de grande porte;  
 Ter consciência das competências necessárias para gerenciar projetos de 
grande porte;  
 Conhecer a gestão de riscos sob uma perspectiva diferente;  
 Ter uma visão sistêmica de projetos e programas;  
 Desenvolver habilidades de gestão de crises em simulação profissional;  
 Fazer um alinhamento do aprendizado do grande para o menor.  

Nas organizações:  
 Compreender o que é necessário prover para aumentar as chances de 
sucesso de empreendimentos de grande porte;  
 Desenvolver competências em colaboradores que atuam em grandes 
projetos e ambientes de alta complexidade;  
 Entender a real necessidade de reservas orçamentárias e de desenvolver 
heurísticas de tomada de decisão específicas para se realizar grandes 
projetos;  
 Refletir sobre a necessidade de projetos de grande porte e seus riscos 
para a organização;  
 Ter gestores qualificados para gerenciar qualquer porte de projetos e 
nível de complexidade.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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Bloco 1.  A importância e os desafios em megaprojetos  
  
1.1 O que são megaprojetos? Por que estudar megaprojetos se você não gerencia um?  
1.2 Megaprojetos: precisamos deles? O fascínio que exercem e seu potencial de 
transformacional.  
1.3 Histórico de desempenho: O paradoxo dos megaprojetos  
1.4 As principais causas do insucesso em megaprojetos.  
1.5 Um olhar comportamental: otimismo e oportunismo    
1.6 Visão sistêmica e riscos em megaprojetos  
Exercício  
  

Bloco 2. Megaprojetos como organizações sistêmicas  
  
2.1 Pensamento sistêmico: hard systems x soft systems;  
2.2 Megaprojetos como organizações sistêmicas complexas;  
2.3 Megaprojetos exigem uma governança específica dentro da empresa?  
2.4 Complexidade técnica, sócio-política e emergente;  
2.5 Reduzir ou “incorporar” a complexidade?  
2.6 Framework Cynefin para tomada de decisões;  
2.7 Modelagem de Sistemas: aplicações práticas  
Exercício  
  
Bloco 3.  Riscos em megaprojetos  
  
3.1 Ambiente de alto risco: riscos extremos  
3.2 Cisnes negros? O que de fato significa esse famoso conceito?  
3.3 Como evitar a falácia do planejamento e o oportunismo estratégico?  
3.4 O risco visto de fora;  
3.5 Reduzindo o risco: antecipação e planejamento  
3.6 Algumas heurísticas importantes para a tomada de decisão  
Exercício  
 

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)   
  
Bloco 4.  A importância de começar certo  
  
4.1 Acerto no design da governança da organização/projeto  
4.2 Maiêutica e o sistema de gestão e controle  
4.3 Seu papel como líder no engajamento de stakeholders  
4.4 O ciclo de vida – a fase de setup  
4.5 Estudo de caso: Instrastructure and Projects Authority, UK  
Exercício  



 

 

      

 
Advanced Project Professional 

 

 

www.p-lab.pro 
contato@p-lab.pro 

  
Bloco 5.  Gestão de mudanças e crises   
  
5.1 Origem das mudanças  
5.2 Mitos e falsas premissas sobre mudanças  
5.3 O período de transição na mudança  
5.4 O processo de mudança  
5.5 A complexidade de liderar pessoas no meio do caos e da incerteza  
5.6 O fator humano como obstáculo da mudança  
5.7 Quando mudanças viram crises  
5.8 Características de uma crise  
5.9 As dimensões de uma crise  
5.10 Modelo relacional não linear de crises  
5.11 Em busca de resiliência  
Exercício  
  
Bloco 6. Como tudo isso pode ajudar em projetos nem tão mega  
  
6.1 O que megaprojetos tem em comum com projetos “menores”   
6.2 A importância da governança também para projetos menores  
6.3 Comece certo  
6.4 Como enxergar riscos de agora em diante  
6.5 Por que projetos falham tanto?  
6.6 Como as mudanças e crises também afetam projetos menores  
6.7 Seu papel como Líder de pessoas vs. Gerente de projetos  
6.8 Torne-se um profissional reflexivo e desenvolva uma visão sistêmica  
Exercício  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h) 

Simulação de Crises: KEROVKA, da Prendo Simulations, UK  
Avaliação de Proficiência (1h) 
  
SMEs – Subject Matter Experts:    
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      Roberto Pons  
  

  

  
       Vicente Cunha  
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CURSO 8 - PMO E GESTÃO DE PORTFÓLIO 

 
SME (Subject Matter Expert):  Wankes Leandro  
Carga Horária Total: 16 Horas  
6 horas de aulas gravadas, 6 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios 
individuais, 1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o 
Certificado de Proficiência).  
  
COMO É O CURSO?    
Escritórios de Projetos (PMO) são uma sofisticação das organizações para fomentar a 
gestão de projetos e melhorar o pensamento e a execução estratégica. A Gestão de 
Portfólios é um fator crítico de sucesso das organizações que buscam crescer e se 
desenvolver com consciência. Entender os conceitos fundamentais, os mitos e verdades, 
as diferentes abordagens e como implantar e rodar um PMO e a Gestão de Portfólio é 
um conhecimento fundamental que habilita o Profissional de Projetos a operar no nível 
avançado.   
O PMO é uma entidade polêmica e controversa na organização, sendo vulnerável a 
mudanças político e econômicas pois não é trivial comprovar os benefícios e valor que 
o PMO traz para a empresa, ao mesmo tempo que é fácil comprovar suas despesas. É 
necessário não só acertar a correta implementação, mas continuamente readequar sua 
atuação as necessidades mutantes da organização. Veremos a melhor forma de fazer 
isso nesse curso. 
A Gestão eficaz do Portfolio de iniciativas no que tange a distribuição de recursos, 
atingimento dos objetivos estratégicos, e constante otimização de valor não é trivial 
tampouco. Requer experiência, pluralidade de competências, excelente habilidade 
analítica de e de comunicação, e visão estratégica apurada. Buscaremos nas várias 
estruturas de gestão as opções, forças e vantagens de cada visão. Prepare-se para 
operar em outro patamar. 
  
POR QUE FAZER ESSE CURSO?    
 

Escritórios de Projetos (PMO) são uma sofisticação das organizações para fomentarem 
a gestão de projetos e melhorar o pensamento e a execução estratégica. A Gestão de 
Portfólios é um fator crítico de sucesso das organizações que buscam crescer e se 
desenvolver com consciência. Entender os conceitos fundamentais, os mitos e verdades, 
as diferentes abordagens e como implantar e rodar um PMO e a Gestão de Portfólio é 
um conhecimento fundamental que habilita o Profissional de Projetos a operar no nível 
avançado.  
  
  
OBJETIVOS DO CURSO  
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 Entender o que é o PMO.  
 Conhecer as diferentes abordagens de PMO.  
 Aprender a implantar um PMO.  
 Entender o que é a Gestão de Portfolio.  
 Conhecer as diferentes abordagens de Gestão de Portfolio.  
 Aprender a implantar a Gestão de Portfolio.  

  
PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  
Gestores de Projetos, Programas, Portfólios, Líderes de Escritórios de Projetos 
e quaisquer pessoas que tenham experiência na área e interesse em aprender a 
gerenciar riscos em Projetos.  
  
RESULTADOS APÓS O CURSO  
Nas Pessoas:  

 Adquirir uma visão aperfeiçoada de como gerir um portfólio corporativo;  
 Entender o propósito de um PMO e como implantar o mais adequado a 
organização;  
 Saber tomar decisões entre oportunidades desejáveis quando não há 
recursos suficientes para todas;  
 Conseguir avaliar projetos existentes contra novos projetos enquanto 
gerencia uma cadeia dinâmica onde projetos são constantemente 
adicionados, encerrados, cancelados ou reformatados;  
 Estimar capacidade de recursos contra a demanda;  
 Entender melhor a interdependência dos projetos;  
 Lidar melhor com os requerimentos de mais tempo, dinheiro e recursos 
oriundos de gestores de projetos e funcionais.  

  
Nas organizações:  

 Melhorar a governança e construir um portfólio efetivo;  
 Conhecer melhor os riscos inerentes ao portfólio da empresa;  
 Alinhar melhor os projetos com os objetivos estratégicos;  
 Ter um processo customizado de gestão de portfólio que vai funcionar na 
organização;  
 Redução dos impactos negativos da política organizacional;  
 Integração dos processos da gestão de portfólio com outros processos 
organizacionais.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  
Bloco 1: Entendendo o que é o PMO  
1.1 Origem e histórico do PMO   
1.2 Prós e Contras   
1.3 Mitos e Verdades  
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1.4 Governança e a atuação do PMO   
1.5 Tomada de decisão e a atuação do PMO   
1.6 Planejamento e execução estratégica e a atuação do PMO   
1.7 Transformação organizacional e a atuação do PMO  
Exercício  
 

Bloco 2: Diferentes abordagens de PMO  
2.1 PMO Tradicional   
2.2 PMO Value Ring  
2.3 PMO Ágil  
2.4 AMO Agile Management Office  
2.5 VMO Value Management Office  
Exercício  
  
  
Bloco 3: Como implantar e rodar um PMO  
3.1 Entendendo o contexto e preparando o terreno   
3.2 Estruturando o PMO: funções, papéis, escopo e posicionamento   
3.3 Rodando a MVP do PMO  
3.4 Realizando ajustes e adaptações   
3.5 Medindo e aferindo resultados  
  
Exercício  
Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (3h)   
  
Bloco 4: Entendendo o que é a Gestão de Portfólio  
4.1 Gestão de Projetos, Programas e Portfólio   
4.2 Necessidade da Gestão de Portfólio   
4.3 Gestão de Portfólio e a Gestão Estratégica   
4.4 Gestão de Portfólio e a Governança Corporativa  
4.5 Mitos e Verdades  
Exercício  
  
Bloco 5: Diferentes abordagens de Gestão de Portfólio  
5.1 PfM² Portfolio Management da European Commission  
5.2 Management of Portfolios (MoP®️) da AXELOS  
5.3 Project Portfolio Management do PMITecnologia  
Exercício  
  
Bloco 6: Como implantar e rodar a Gestão de Portfólio  
6.1 Identificando os projetos   
6.2 Montando as carteiras   
6.3 Definindo critérios de priorização e seleção   
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6.4 Rodando o modelo   
6.5 Balanceando as carteiras    
6.6 Monitorando e controlando o portfólio  
  
Exercício  
Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (3h)   
Avaliação de Proficiência (1h) 
  
 


