PRINCÍPIOS-CHAVE DO GERENTE DE
PROJETO

Descrição do Curso
O curso de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos fornece uma base sólida do
coração da disciplina de gerenciamento de projetos. Inclui o aprendizado e a prática
da aplicação de metodologias de gerenciamento de projetos, áreas de
conhecimento e melhoria de know-how com uma oﬁcina interactiva que abrange o
ciclo de vida do projeto e os domínios do conhecimento de gestão. projeto.
A participação no curso é limitada a uma proporção não superior a 6: 1
Participantes: apresentadores, melhorando assim a eﬁcácia do treinamento.

Objetivos
• Conhecer o ciclo de vida e a estrutura do projeto.
• Conhecer as principais áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos em
termos de escopo, tempo e custo.
• Compreender o gerenciamento de recursos e qualidade.
• Como implementar estratégias de gerenciamento de projetos e redução de riscos.
• Comunicar-se efetivamente dentro e fora do projeto.

Parra Quem
O workshop destina-se a:

- (novato) Gerentes de projeto
• Membros do PMO
• Engenheiros de Sistemas.

Tarifas dos Cursos
Taxa “Early Bird”: 1,620 CHF. Taxa normal: 1,800 CHF

Duração
3 dias

Instrutor

Piet Belgraver
Piet Belgraver começou sua carreira como engenheiro de desenvolvimento
eletrônico para várias empresas de engenharia na Holanda. Ele continuou a
expandir seus conhecimentos técnicos na indústria de eletrônicos de grande
porte como engenheiro de design sênior quando mudou-se para a Dinamarca.
Durante esse período, ele assumiu o papel de gerente de projeto de hardware
para vários telefones celulares Nokia conhecidos. Em seu papel, ele se
concentrou na coordenação de equipes de projetos locais e globais para garantir
entrega atempada em fábricas ao redor do mundo.
Depois de seis anos trabalhando na Nokia, mudou-se para a Suíça para trabalhar
na indústria aeroespacial no RUAG Space. Em 2016, ele se juntou ao Thales
Alenia Space durante a venda de parte do RUAG Space ao Thales Alenia Space.
Ele é atualmente Gerente de Projetos Sênior para vários projetos espaciais no
Thales Alenia Space.
Ele é um Senior Project Manager (IPMA) com mais de 15 anos de experiência na
gestão de projetos técnicos que vão desde eletrônicos de consumo até a

indústria aeroespacial de alta qualidade.

