Curso Oficial PRINCE2® Foundation

Preparatório para o exame de certificação – Vale 24 PDUs
O que é?
PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) é um padrão desenvolvido e utilizado pelo Governo do
Reino Unido, sendo amplamente reconhecido e utilizado no setor privado, tanto no Reino Unido quanto
em outros países. Ele estabelece e comprova as melhores práticas em gerenciamento de projetos.

Objetivo do treinamento
Entender como é o ciclo de vida de um projeto desde o início até o seu término.
Gerenciamento de Projetos com PRINCE2® Foundation e Practitioner capacitará os participantes a
aplicarem a metodologia visando potencializar os benefícios nos negócios da organização.

Entendendo melhor
PRINCE2® é uma metodologia clara e lógica de gerenciamento de projetos, diferente do Guia PMBOK®,
que é um conjunto de melhores práticas do PMI. Entenda o Guia PMBOK® como um quebra-cabeça com
quarenta e sete peças (processos) e o PRINCE2® como a montagem deste quebra-cabeça, porém,
utilizando somente as peças necessárias para esta metodologia. A metodologia PRINCE2® possui
diferenças do PMBOK® e foi elaborada por grandes profissionais, com base nas melhores práticas
aplicadas em gerenciamento de projetos.

Público alvo
O Curso de PRINCE2® é destinado aos Administradores, Diretores, Gerentes, Coordenadores,
Supervisores, Engenheiros, Consultores, Tecnólogos, equipes e demais profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com projetos e pessoas com interesse em conhecer a metodologia.

Formas de estudo
Este curso pode ser feito de forma presencial onde o aluno terá 16 horas de estudo prévio em um
ambiente online, e mais 08 horas de aulas presenciais, voltadas para exercícios, simulados, sanar dúvidas
e realização do exame de certificação. Para o formato presencial à distância, são 24 horas de aulas ao
vivo, em datas e horários marcados, em um ambiente que o aluno pode interagir em tempo real por meio
de vídeo, voz e escrita, com o instrutor do curso e seus colegas de treinamento. Também ofertamos este
curso online através de vídeo-aulas. Visite http://www.projetodiario.net.br/curso-de-prince2-online/

Material
Este curso também contará com um excelente material, serão 24 horas de aulas, com exercícios e
simulados extras preparatórios para o exame de certificação PRINCE2® Foundation.
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Conteúdo programático
•

Introdução ao PRINCE2® e Gerenciamento de Projetos

•

Os 7 Princípios de PRINCE2®

•

Os 7 Temas do PRINCE2®

•

Os 7 Processos de PRINCE2®

•

Exercícios práticos para assimilação do conteúdo

•

Simulados

•

Realização de Exame

Currículo do instrutor
Eliana Torres, PMI-CAPM/PMP, PRINCE2® Practitioner & PRINCE2® Authorized Trainer. Experiência ampla
em Gerenciamento de Projetos, com atuação em PRINCE2®, Scrum, Melhores Práticas do PMI, Gestão da
Qualidade, Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Possui as seguintes certificações:
•

PMI-PMP: Project Management Professional;

•

•

PRINCE2®: Foundation and Practitioner;

•

•
•

•
•

•

PRINCE2® Agile Practitioner;
P3O: Portfolio, Programme and Project
Offices;
ASF: EXIN Agile Scrum Foundation;

•

PSM I: Professional Scrum Master;

•

•

ITIL: Information Technology Infrastructure
Library;

•

•

COBIT: Control Objectives for Information
and Related Technology;
SQMF (ISO/IEC 20000): Service Quality
Management Foundation;
MCP: Microsoft Certified Professional;
MCAD: Microsoft Certified Application
Developer;
MCTS: Microsoft Certified Technology
Specialist;
MCPD: Microsoft Certified Professional
Developer.
MCSD: Microsoft Certified Solution
Developer;

Pré-requisitos
Conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos é desejável, mas não é obrigatório para
realizar o Curso de PRINCE2®. Para o nível Practitioner, é necessário a aprovação no exame PRINCE2®
Foundation ou possuir certificação CAPM, PMP ou IPMA.
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