Ficha técnica do curso

Gerenciamento de
Portfólio de Projetos
Defina o melhor caminho para seu portfólio. Obtenha
resultados e atinja os objetivos estratégicos.
Capacite-se em Gerenciamento de Portfólio e agregue mais valor
profissional para você, com mais resultado para sua empresa.
Aprenda as principais práticas para selecionar, classificar e alinhar
projetos de acordo com os critérios financeiros e estratégicos de sua
organização, assegurando a alocação correta dos investimentos e obter
resultados efetivos.
Você terá acesso a métodos, técnicas e ferramentas que contribuem para
reduzir as incertezas e sistematizar a decisão, assegurando que o
conjunto de projetos seja direcionado para atender aos objetivos
organizacionais.
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Ficha técnica do curso
O treinamento Gerenciamento de Portfólio tem
como objetivo apresentar instrumentos que
possam ajudar você a implementar um
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profissional, em especial na
expansão do conhecimento na
área de Gerenciamento de
Projetos.”
Carlos Affonso Ribeiro, PMP.

Público Alvo
Gerentes de projetos, gerentes de programa, gerentes de portfólio, gerentes funcionais, equipes de
escritórios de projetos, e membros de comitês de planejamento estratégico. Não é necessário ser
certificado PMP®.

Metodologia de ensino
Treinamento dinâmico e prático que estimula a absorção do conhecimento através de aulas
expositivas, discussão de cases, exercícios e debates em sala de aula.

Conteúdo programático

Alianças



Entender todo o Ciclo do Negócio, desde a visão e missão da organização





Framework de Gestão de Portfólio
Gestão de Portfólio x Planejamento Estratégico
Gestão de Portfólio x Governança Corporativa




Gestão de Portfólio x Operacional Corporativo
Gestão de Portfólio x Gestão de Programa x Gestão de Projetos





Funções e papéis do Gestor do Portfólio
Métricas e relatórios para gerenciamento de Projetos
Influências organizacionais de um Portfólio de Projetos




Processos de Gestão de Portfólio
Alinhamento de Portfólio (Identificação, Categorização, Avaliação, Seleção, Priorização,
Balanceamento, Autorização)





Monitoramento e controle de Portfólio
Análise e revisão periódica do Portfólio
Gestão de Portfólio x PMO Project Management Office



Técnicas e Ferramentas
The PMI Registered Education Provider logo é uma marca registrada do Project Management Institute, Inc.
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Material didático

Apostila Projectlab
Apostila com o conteúdo ministrado em sala de aula, exercícios e estudos de
casos, desenvolvida pela coordenação acadêmica formada por profissionais
certificados PMI e com ampla experiência na área.
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Técnicas e Ferramentas

Projectlab na minha caminhada
profissional, em especial na
expansão do conhecimento na
área de Gerenciamento de
Projetos.”
Carlos Affonso Ribeiro, PMP.
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