Curso Online de WBS com WBS Schedule Pro
Vale 3 PDUs

O que é?
O WBS Schedule Pro é uma excelente ferramenta para a criação e desenvolvimento das estruturas
do projeto baseadas na WBS, contendo recursos de sumarização, apresentação, integração com o
MS Project 2007, 2010 e 2013, o qual poderá criar a WBS a partir do MS Project ou vice-versa, e
principalmente a impressão em formatos web ou de imagens como JPG, BMP, etc.

Objetivo do treinamento
No final do treinamento, o participante estará apto a utilizar os recursos necessários para que
criem sua WBS no WBS Schedule Pro, de forma prática, e principalmente, com conceitos corretos.

Metodologia
O Curso de WBS (Work breakdown structure), mais conhecido no Brasil como EAP (Estrutura
Analítica de Projetos) é focado no processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto
em componentes menores e facilmente gerenciáveis. O curso é estruturado e orientado às
entregas, porém, conceitualmente também poderá trabalhar com fases em ciclo de vida do
projeto ou por sub-projetos, os quais precisam ser realizados para completar um projeto.
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.

Conteúdo programático
•

Conceitos da WBS

•

Instalação do WBS Schedule Pro

•

Criação de uma WBS com o exemplo de construção de uma casa

•

Adicionando e movimentação Pacotes de Trabalho

•

Integração do WBS Schedule Pro com o Microsoft Project 2013

•

Campos customizados do WBS Schedule Pro, com reflexo no Microsoft Project 2013

•

Mudando a estrutura e apresentação da WBS
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•

Exibições de WBS e visualização do caminho crítico do projeto

•

Personalizações das caixas dos pacotes de trabalho no WBS Schedule Pro

•

Impressão e/ou Geração de imagem da WBS

•

Criando a estrutura do cronograma no MS Project 2013 e exportando para o WBS Schedule
Pro

•

Problemas já encontrados na integração do MS Project com o WBS Schedule Pro

Material
Este curso também contará com um excelente material, serão 3 horas de aula, com exercícios de
fixação, possibilidade de download das planilhas demonstradas e 90 dias de acesso ao
treinamento.

Formas de estudo
O curso pode ser feito de forma online, no momento em que desejar, bastando ter acesso a
internet.

Currículo do instrutor
Sergio Torres é especialista em Gerenciamento de Projetos (Pós graduado) pela Universidade
SENAC, na qual ministrou treinamentos e palestras no ano de 2008 e 2009. Desde 2008, ministra
treinamentos como free-lancer de Gerenciamento de Projetos em grandes instituições.
Possui as seguintes certificações:
- PMI-PMP: Project Management Professional;

- ITIL: Information Technology Infrastructure Library;

- PMI/RMP: Risk Management Professional;

- SQMF: Service Quality Management Foundation;

- PRINCE2: Foundation and Practitioner & PRINCE2

- MCITP: Enterprise Project Management with Microsoft

Authorized Trainer;

Office Project Server 2007;

- PRINCE2 Agile Practitioner;

- MCTS: Microsoft Project 2010, Managing Projects;

- P3O: Portfolio, Programme and Project Offices;

- MCTS: Microsoft Project 2013, Managing Projects;

- CI-ASP: Certified Integrator in Agile Service Projects;

- MCT: Microsoft Certified Trainer (09/2008 à 05/2014).

- ASF: Agile Scrum Foundation;

- Master Coach & Master Practitioner em PNL;

- COBIT: Control Objectives for Information and Related
Technology;

Autor do livro Coaching de Alto Impacto – Editora Juruá

Rua Vergueiro, 2087 – Conj. 101 – 1º andar
Vila Mariana - São Paulo – Brasil
Fone: (11) 5087-8943 | http://www.projetodiario.com.br

