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Aperfeiçoando as Competências Gerenciais para GP
Flávio Luiz Silva, MBA, PMP, PMO-CC
Num mundo de constante mudança no ambiente de negócios, o gerente de projetos precisa estar preparado
com as competências técnicas e gerenciais, aperfeiçoando os talentos ligados a estratégias de análise e
gerenciamento de negócios e liderança.
Esse workshop busca utilizar dinâmicas que ajudam a aperfeiçoar as competências pessoais (soft skills) para
uma melhor atuação gerencial dos gerentes de projeto, sempre em busca do alcance da excelência em
gestão. Serão exercitados aspectos de negociação, comunicação eficaz, solução de problemas, trabalho em
equipe, resolução de conflitos e tomada de decisão em que os participantes serão organizados em equipes
que terão objetivos específicos a serem atingidos e que terão que realizar exercícios de negociação simulada
entre membros da equipe do projeto, cliente e fornecedor, com condições estabelecidas nos requisitos das
situações cenário, com simulação de um ambiente lúdico com situações reais semelhantes às que podem
ocorrer em um projeto.
WS 4hs - Trilha PMI: 4,0 PDU Liderança

Comunicação: A arte de engajar stakeholders
Anderson Sales, MBA, PMP
Gerenciar Projetos e engajar as partes interessadas é uma arte complexa onde Forma e Conteúdo de uma
boa comunicação são fatores essenciais para o sucesso.
É comum assistir apresentações corporativas entediantes e pouco comunicativas, sejam elas de status, kick
off ou apenas informativa, são apresentações normalmente negligenciadas, feitas na última hora e de
qualquer jeito. Não basta ter um bom e importante projeto, é necessário que os interessados acreditem e
percebam seu valor.
Uma boa apresentação pode salvar o seu Projeto, elevar a confiança e engajamento dos interessados e ainda
pode ser uma oportunidade única para dar visibilidade ao Gerente de Projetos e ao trabalho executado.
Encontrar uma forma mais envolvente e impactante de se comunicar não é uma tarefa exclusiva dos
chamados “criativos”, existem técnicas, “macetes”, dicas valiosas que podem multiplicar o poder de
comunicação de uma apresentação e potencializar sua efetividade. Vamos abordar técnicas e bons exemplos
aplicados em projetos que possibilitarão maior conexão entre os objetivos das apresentações e sua
audiência.
WS 4hs - Trilha PMI: 2 PDU Liderança | 2 PDU Técnico

Desenvolvimento de relatórios e painéis com Project Online & Power BI
Raphael Santos, MVP
Durante o workshop iremos entender todo o ciclo de vida de construção de relatórios, painéis e dashboards
no Power BI com dados oriundos do Project Online, passando pela concepção, obtenção e modelagem dos
dados, criação das visualizações e seu respectivo compartilhamento, de acordo com o público-alvo.
Utilizando um método 100% prático e interativo, onde os exercícios, simulações e desenvolvimento irão
contar com a participação da audiência, este workshop tem como objetivo compartilhar com
Administradores e Membros do PMO que utilizam o Project Online os conceitos fundamentais para a criação
de visualizações que apresentem as informações mais relevantes sobre o seu portfólio de projetos e
programas.
WS 4hs - Trilha PMI: 4 PDU Técnico

Management 3.0: Better Meetings & Better Feedback
Ricardo Peters, MBA, PMP
O workshop reúne dois módulos para o desenvolvimento de competência: Melhores Reuniões & Melhores
Feedbacks.
A primeira parte explica como tornar as reuniões memoráveis... de uma forma legal; afinal de contas, nada
é menos excitante que a possiblidade de participar de uma reunião. Mas como você torna as reuniões menos
chatas? Como fazer para não ter reuniões inúteis? Como desenhar reuniões memoráveis? Essas são as
perguntas que esse módulo busca responder.
A segunda parte endereça a importância de oferecer feedback sobre o qual se pode agir, e então apresenta
uma forma construtiva de superar a natureza por vezes esquisita de oferecer feedback. Inclui um role-play
onde você representa os dois lados de uma troca de feedback. De quebra, você vai aprender como descartar
o feedback sanduíche de uma vez por todas pelo Feedback Wrap!
WS 4hs - Trilha PMI: 2 PDU Liderança | 1 PDU Estratégico | 1 PDU Técnico

Agile e Design Think como fios condutores da transformação digital
Marco Antonio da Silva
No mundo atual, organizações de diferentes segmentos da economia buscam a transformação digital,
entendem que o movimento exponencial exige que tenham: capacidade de tangibilizar suas ideias,
compreensão da velocidade do mercado e mecanismo de escala de suas soluções. Conquistar essas
características trazem junto de si a necessidade de criação de experiências Wow para seus clientes. O desafio
está em como fazer esse processo que, não é somente adoção de tecnologia e novos processos, exige um
trabalho mais profundo de aprendizado das pessoas que fazem parte da organização.

O workshop apresentará como as abordagens emergentes: Design Thinking, Lean Startup e Agile; conectadas
em um mindset único, indubitavelmente, podem ser utilizadas como um fio condutor do processo de
transformação.
WS 4hs - Trilha PMI: 2 PDU Liderança | 1 PDU Estratégico | 1 PDU Técnico

Gestão de Projetos: Abertura de novo negócio
Etienne Marcos Rocha, MSc, PMP
A abertura de negócios, incluindo os familiares, tratada como projeto para um melhor resultado. Serão
mostrados fundamentos de análise de negócio e ferramentas de gestão de projetos, visando cumprir
orçamento e cronograma, de uma forma simples.
WS 4hs - Trilha PMI: 2 PDU Estratégico | 2 PDU Técnico

Gestão de Riscos: Agregando valor em qualquer tipo de projeto
Guilherme Filho, MSc, PMP, PMI-RMP, ITIL
Neste workshop serão abordados todos os tópicos cruciais para o gerenciamento de riscos de um projeto do
início ao fim. O workshop foi montado para apresentar as etapas da gestão de riscos de forma prática e
possível de ser aplicada a qualquer tipo de projeto.
- Identificação: Técnica para identificar qualquer risco de forma fácil, rápida de maneira a ter um plano de
mitigação viável;
- Análise: Como quantificar o risco de forma a ter um racional de cálculo simples e de fácil mensuração,
alinhado à governança financeira da empresa;
- Plano de resposta e acompanhamento: Como definir e acompanhar as ações de riscos de forma simples,
sem sobrecarregar o time e com priorização das ações por setores da empresa.
Todo o workshop será apresentado em uma planilha simples, aliado a exercícios práticos e evolutivos de
maneira a apresentar todas as etapas da gestão de riscos de forma prática.
Todo o material apresentado será compartilhado com os participantes e durante o curso serão usados
exemplos de riscos em projetos de diferentes naturezas, de maneira a mostrar que o conteúdo do curso
poderá ser aplicado pelos participantes em seus projetos do dia a dia.
WS 4hs - Trilha PMI: 4 PDU Técnico

Indústria 4.0 e Gerenciamento de Projetos - Desenvolva a capacidade de transformar
organizações
Henrique Diniz, MSc, PMO-CC, HCMP, CSM, BLACK BELT
Neste workshop serão apresentados os impactos gerados pela quarta revolução industrial, suas novidades,
oportunidades e desafios para os gestores e pessoas de negócio possam entender a transformação digital no
ambiente de gestão de projetos, como funciona e como a tecnologia pode ser aplicada na modelagem de
novos negócios e principalmente nos projetos. Esse workshop é voltado para gestores de uma maneira geral,
empreendedores, profissionais da área de inovação, técnicos de pesquisa e desenvolvimento não requer
especialização em tecnologia da informação.
WS 4hs - Trilha PMI: 4 PDU Estratégico

PALESTRAS SGPL
Keynote speakers serão anunciados em breve.
Palestras 2hs - Trilha PMI: XX

