Curso de Gestão de Projetos e Formação
Profissional

(30h)

CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE FORMADORES
Homologado pelo IEFP

Os conhecimentos e as competências em gestão de projetos têm utilidade transversal a múltiplas áreas
da vida profissional e pessoal. A finalidade deste curso é dotar os formandos de modelos e ferramentas
adequadas ao desenvolvimento de projetos e à sua implementação mais eficaz.
Destinatários
Formadores que queiram complementar a formação pedagógica com conhecimentos em gestão de
projetos aplicados à formação profissional.
Objetivos Gerais
- Definir princípios e conceitos básicos da gestão de projetos;
- Caracterizar elementos do contexto relevantes para a gestão de projetos de formação;
- Conhecer modelos e instrumentos de gestão de projetos;
- Aplicar esses modelos e instrumentos na conceção, implementação e encerramento de projetos de
formação profissional.
Programa / Módulos
I - Introdução à gestão de projetos. Conceitos básicos e princípios. Projetos (mudança /
inovação) e gestão de projetos.
II - Modelos integrados de gestão de projetos: O problema e a necessidade, a estrutura e o
processo, o contexto e as circunstâncias. Instrumentos de gestão de projetos.
III - Parte prática: Aplicação da gestão de projetos à área de interesse dos participantes.
Estudo de casos. Realização de um trabalho de curso.
Metodologia Pedagógica
Predominantemente ativa e interativa.
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Modalidade de formação
Formação Contínua

Coordenação da Formação
Paulo Vitória, Psicólogo (Ordem dos Psicólogos Portugueses, n.º 121), Mestre em Comportamento
Organizacional, Doutorado em Psicologia Social. Formador certificado pelo IEFP. Formador certificado
pelo Centro de Formação Contínua de Professores. 10 anos de experiência como gestor de projetos. Já foi
coordenador e gestor de formação.
Calendarização
A definir.

Limite de Inscrições
Máximo de 15 formandos por curso.
Local
Belém, Lisboa.
Preço
200€ (inscrição = 100€ + 1 mensalidade = 100€).
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