CURSO MICROSOFT PROJECT SERVER
E PROJECT ONLINE (12 PDUS)
O que é?
O Microsoft Project Server e Project Online facilitam a vida de gestores de projetos em diversas
corporações, e essas soluções colaboram no aumento de maturidade em gerenciamento de
projetos das organizações. O Microsoft Project Server e Project Online são líder de mercado em
gestão integrada de projetos, programas e portfólio e encontram-se presentes na maioria das
empresas.

Objetivo do treinamento
Neste curso, você aprenderá como usar o Microsoft Project Server 2013 e o Microsoft Project
Online como um ambiente completo para gerenciamento de projetos em sua organização. Você
vai aprender a gerenciar projetos e cronogramas, riscos, problemas, entregas, dependências,
recursos, tarefas e quadros de horários com o Project Web App.

Público alvo
Este curso é destinado aos Administradores, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores,
Engenheiros, Consultores, Tecnólogos, equipes e demais profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com projetos.

Metodologia
Ao ter acesso as vídeo-aulas, o aluno terá exemplos teóricos e práticos, de modo que consiga
assimilar com facilidade os conceitos e suas execuções, além de exercícios para fixação do
conteúdo do treinamento.

Material
Este curso também contará com um excelente material. São 12 horas de vídeo-aulas, e
download de toda a apresentação do curso no formato PDF. Há também um fórum para que você
possa sanar suas dúvidas.
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Formas de estudo
Este curso é realizado de forma totalmente online, por meio de vídeo-aulas gravadas, que lhe
permitirão avançar as aulas de acordo com o período mais confortável para você.

Conteúdo programático
•

Introdução ao Project Server / Project Online

•

Conceitos Básicos sobre o Project Web App

•

Tipos de Projetos Empresariais no PWA

•

Seu Primeiro Projeto no PWA

•

Gerenciando Recursos e Equipes

•

Gerenciando Tarefas

•

Gerenciando Quadros de Horários

•

Gerenciando Riscos, Problemas, Entregas e Dependências

•

Customizando o Project Server / Project Online

•

Dicas de Administração do Ambiente;

•

Visão Geral do Exame Microsoft 74-344

Disposição de PDUs
Este treinamento vale 12 PDUs, sendo 8 na categoria técnica e 4 na categoria estratégica,
segundo a classificação do PMI.

Currículo do instrutor
Frederico Comério é Gerente de Projetos PMO, certificado PMP ,Prince2 (Foundation e
Practitioner) e Professional Scrum Master I. Possui MBA em Gestão de Segurança da Informação.
Experiência em gestão e liderança técnica de projetos que envolvam T.I.C. em ambientes
complexos e multidisciplinares.
Detém vasta experiência em disciplinas de segurança da informação, normas ISO, liderança de
equipes, treinamentos, cursos preparatórios relacionados à T.I.C tanto em ambiente acadêmico
quanto corporativo.
Especializações: Gerenciamento de Projetos, Segurança da Informação, Gestão de T.I.,
Governança de T.I., PMP, Prince2, Scrum, Itil V3, Cobit 4.1, ISO 27000, ISO 20000, ISO 9001,
Project Server, .Net Framework.
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