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O objetivo principal do curso é capacitar o aluno para reconhecer a importância do
gerenciamento de projetos no contexto da Administração Pública, a partir da compreensão da
metodologia PMI.
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Estão abertas as inscrições para o curso a distância “Fundamentos em Gerência de Projetos”
realizado pela Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) em parceria
com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Os servidores públicos interessados
devem se inscrever até o dia 21 de março.
O objetivo principal do curso é capacitar o aluno para reconhecer a importância do
gerenciamento de projetos no contexto da Administração Pública, a partir da compreensão da
metodologia PMI - Project Management Institute. A carga horária é de 20 horas.
Entre os temas que serão abordados estão: gerenciamento de projetos na perspectiva do PMI:
nove áreas de conhecimento, etapas e características do ciclo de vida/grupos de processos de
projetos de gerência; apresentação da estrutura analítica do projeto - EAP: escopo do projeto,
cronograma e orçamento, e outros.
O curso aborda parcialmente os conteúdos referentes ao Guia Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) e à certificação Project Management Professional (PMP).
Inscrições – Servidores públicos estaduais interessados devem entrar em contato com os
coordenadores de capacitação do órgão onde trabalham e preencher a ficha de inscrição
disponível no site da Escolagov – www.escolagov.ms.gov.br.
No caso de servidores públicos municipais ou federais é necessário preencher a ficha de
inscrição e enviar diretamente para a Escolagov no e-mail ead@escolagov.ms.gov.br
Todos os servidores interessados em participar destes cursos precisam ser cadastrados no site
da Enap - www.enap.gov.br.
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