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I – IDENTIFICAÇÃO 
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Nome do 
Professor: 

Dr. Cláudio Márcio Campos de Mendonça, Dr.  
 

 

II – EMENTA  
Conceituação geral de projeto. Gestão da elaboração e execução de projetos. 
Elementos básicos dos projetos. O produto do projeto e seu mercado. Estudos técnicos 
do projeto. Importância do projeto. Aspectos administrativos e legais, econômicos, 
técnicos e financeiros. Critérios de análise de viabilidade econômica de um projeto. 
Elaboração e análise de projetos de viabilidade.  

 

III – OBJETIVOS  DA DISCIPLINA 
• - Desenvolver no discente a compreensão dos conceitos de base para o 

gerenciamento de projetos;  
•  - Definir o que é um projeto de acordo com as melhores práticas de mercado; 
•  - Relacionar as principais relações entre o planejamento estratégico e a criação dos 

projetos.   
• - Apresentar técnicas de gestão de projetos (PMBok, Project Model Canvas, 

Software Trello para gerenciar o projeto) 
 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
 

A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem a 
aprendizagem. A disciplina será desenvolvida por meio de: aulas expositivas dialogadas, 
exposição de vídeos, atividades extraclasse, seminários, leituras e discussões de textos, de 
exercícios em grupos e estudos de caso.  
 
Encontros Síncronos utilizando a Plataforma Webconferência da RNP  – Acontecerá nas 
sextas-feiras das 19:00 as 21:00, no período de 05/07/2021 a 28/09/2021 - transmissão de aula 
on-line, sempre no link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/claudio-mendonca 
 
Encontros Assíncronos utilizando o SIGAA – serão utilizadas as metodologias de fóruns, 
atividades, banco de questões e estudos de casos.  
 
Desenvolvimento de um Projeto com suas fases 

 



 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Conceitos de Gestão de Projetos; 
• Elementos e importância de um Projeto e da sua gestão; 
• Elaboração e Viabilidade de um Projeto; 
• PMBOK 
• Project Model Canvas 
 

 

VI – AVALIAÇÃO 
• Unidade 1 – Fóruns e Atividades (5 pontos) e Prova Objetiva (5 pontos) 
• Unidade 2 – Entrega do PROJETO no formado disponibilizado na disciplina. (10 pontos) (3 

a 4 integrantes) 
 
 

VII – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 
• Participação nos fóruns;   
• Envio das atividades; 
• Execução de Seminários e/ou Prova Objetiva; 
• Os alunos que não participarem dos itens anteriores, estarão automaticamente reprovados. 
• Comparecimento de forma online nos Encontros Síncronos  
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