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MBA GESTÃO DE PROJETOS

IFPG UNIFIL GOIÂNIA

PORQUE FAZER MBA
EM GESTÃO DE PROJETOS?
“20 % de esforço com 80% de resultado - princípio de escassez do fator”
Vilfredo Pareto & Joseph Moses Juran

O MBA em Gestão de Projetos utiliza como

esenvolver competências necessárias para atuar

referência o Guia PMBok (PMI – Project

e gerenciar projetos.

Management Institute) permitindo ao
participante um aprofundamento na sua

Os programas de MBA do IFPG Unifil são

formação e conhecimentos na área específica.

cursos de especialização de alta aplicabilidade,
que visam o desenvolvimento gerencial de

Abordando aspectos da elaboração e da gestão

profissionais e empreendedores em áreas

de projetos privados e públicos, o programa

diversas de atuação no mercado.

permite a aplicação de técnicas e ferramentas,
dando especial ênfase ao planejamento e

Sobre o MBA

controle de projetos como instrumentos
fundamentais para o desdobramento da

O MBA propicia uma experiência única de

estratégia organizacional.

aprendizado, permitindo ao participante
aprimorar habilidades analíticas e gerenciais

Público-alvo:

voltadas para campos específicos,
proporcionando uma formação consistente e

profissionais com formação e atuação em áreas

diferenciada.

diversas, que buscam se aprimorar e d

“Não se gerencia o que não se mede; não se mede o que
não se define; não se define o que não se entende; e não
há sucesso no que não se gerencia. ”
W. E Deming
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

10 MESES
MBA - LATU SENSU
Com foco na prática de conquiste seu
diploma e esteja preparado para um
mercado de trabalho cada vez mais
competitivo

360H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é preparada em
ambiente on-line e 1 encontro
presencial para que você tenha o
máximo desempenho em seus
estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.

MBA GESTÃO DE PROJETOS

DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS

IFPG UNIFIL GOIÂNIA

Coordenação Unifil
Prof Ms. Matheus Toledo Bechara
Coordenação IFPG
Prof. Max Schaefer

CARGA HORÁRIA DE 36H CADA MÓDULO
Análise de Cenários
Fundamentos para a Gestão de Projetos
Gerenciamento de Escopo e Tempo
Gerenciamento de Custos e Aquisições
Gerenciamento de Pessoas e Comunicação
Gerenciamento de Riscos e Qualidade
Análise de Viabilidade de Projetos
Gerenciamento de Stakeholders
Práticas de Gerenciamento de Projetos
Gestão Financeira e Contábil para Projetos

PGC
PROGRAMA

ATÉ 100 H
OPCIONAIS

DE GESTÃO CONTINUADA
Durante o curso o aluno IFPG Unifil Goiânia
de MBA em Gestão de Projetos poderá ter
acesso ao conteúdo prático empresarial da
Smart Boss, considerando participação em
workshop´s e cursos de curta duração com
condições especiais.
O principal objetivo é proporcionar
experiência de campo, know how e network
para fortalecer o desenvolvimento do aluno
no mercado de trabalho e/ou
empreendedorismo nos seus negócios.
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CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado

DO COMUM AO
EXTRAORDINÁRIO
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