
 

 

 

 

O MBA em Gerenciamento de Projetos desenvolve competências para a gestão e 
atuação em organizações de variados segmentos da atividade econômica. 

Aprimora o desenvolvimento de estratégias de ação eficazes e processos eficientes de 
gestão de projetos. 

Exercita em alto nível o gerenciamento, a administração, a coordenação e a gestão em 
suas inúmeras etapas, desde o planejamento e a execução até o controle das 
atividades. 

Desenvolve habilidade e competências para tornar as organizações mais ágeis, 
dinâmicas, rentáveis e prontas para decisões estratégicas de sucesso. Exercita 
liderança e gestão de equipes. 

 

PÚBLICO-ALVO           

 

Profissionais formados em Comunicação, Marketing, Administração e demais cursos na 
área de gestão. Voltado também para profissionais que atuam na área mercadológica 
e de estratégia empresarial, como gestores de negócios, empresários, profissionais de 
publicidade, mídia e empreendedores. 

 

DIAS E HORÁRIOS           

Início das aulas:  11/03/2019  e 16/03/2019  

Horário das aulas:  segundas e quartas-feiras, 19 horas às 22 horas. 

Sábados quinzenais, de 9 horas às 18 horas. 

Local: ATOPP Brasil – Faculdade de Negócios 

Rua Fortaleza, 91 – Londrina - Paraná 

Vagas: 60 
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DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA         

 

DISCIPLINAS C.H. 

Ferramentas para Tomada de Decisões 30 

Finanças 30 

Gerenciamento de Projetos 30 

Gestão de Programas de Portfólio/PMO/OM3 30 

Planejamento de Integração e Escopo 30 

Gerenciamento de Aquisições 30 

Gerenciamento de Riscos 30 

Gestão das Comunicações 30 

Gestão de Tempo e Pessoas 30 

Gerenciamento de Custos 30 

Gestão de Equipes Multidisciplinares 30 

Metodologia para Projetos 30 

Orientação para TCC 30 

TOTAL 360 + 30 
DE TCC 

 

 

 



 

 

 

 

DIFERENCIAIS            

 

• Professores com experiência 
acadêmica e de mercado. 

• Visitas técnicas empresariais. 

• Estudos de caso customizados. 

• Material didático incluído (via e-mail) 

• Módulo com Certificação Internacional 
opcional. 

• Dupla certificação com mais 6 meses 
de aulas. 

 

 

INFORMAÇÕES           

 

Informações e matrículas: 

 pos.faculdade@atopp.com.br  

                                           Fone: (43) 3029-0070 e (43) 99196-4212 

 

 

INVESTIMENTO:           

 Valor: Matrícula de R$ 85,00 mais 20 parcelas de R$ 225,00 (valor com desconto). Se 
o pagamento for realizado até o último dia de cada mês: R$ 200,00. 

   

 

 

 


