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PROGRAMA 
 
 
 
Disciplina: Elaboração e Análise de Projetos  Código: ADM - 02235 
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Carga Horária:  60 horas  
Período:  2005/2 
 

 
1 – EMENTA: 
 
 

Algumas questões conceituais: Projeto - da formulação à execução; 
Elaboração como convencimento próprio ou como instrumento burocrático.  A análise 
receptiva versos análise para demanda gerada.  O ciclo necessário: elaboração, 
análise, operacionalização.  O projeto visto pelo ângulo interno: recursos humanos, 
financeiros, tecnológicos e processo decisório.  O projeto visto pelo ângulo externo: o 
meio ambiente social, cultural, econômico, político e físico. A análise: econômica, 
social e política. A operacionalização: objetivos e metas.  Supervisão, execução, 
monitorado. 
 
2 - OBJETIVOS:  
 
 

A disciplina objetiva a transmissão de conhecimentos básicos, de técnicas e 
subsídios para auxiliar o aluno a desenvolver as competências necessárias para a 
elaboração e análise de projetos.  
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

Unidade I – Introdução a Gerencia de Projetos. 
 

• Planejamento a administração de projetos;  
• Novo ambiente de projetos; 
• Projeto como execução versus projeto como plano. 
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Unidade II  – Caracterização do ambiente de projetos.  

 
• Definição de projetos; 
• Tipos de projetos; 
• Hierarquia de projetos; 
• Abordagem de sistemas e projetos; 
• Empresas de projetos; 
• Implicações gerenciais; 
• Estruturas organizacionais básicas. 

 
Unidade III  – Planejamento e controle de projetos. 

 
• Planejamento e controle técnico (PCT); 
• Planejamento e controle administrativo (PCA); 
• WBS? Work Breakdown Structure? Ou EDT? Estrutura de Divisão de 

Trabalho; 
• Planejamento e controle de tempo; 
• Planejamento e controle de recursos; 
• Sistema de informação e documentação; 
• Qualidade no projeto; 
• Otimização prazo X custos (aceleração de projetos). 

 
Unidade IV – Extensões em gerência de projetos. 

 
• Gerência de projetos aplicada ao (desenvolvimento, execução e controle de 

planejamento estratégico); 
• Revendo a gerência de projetos; 
• Revendo o planejamento estratégico; 
• Gerência de Projetos e planejamento estratégico? O elo de ligação? 
• Adaptação das ferramentas de gerência de projetos ao planejamento 

estratégico. 
 
 

4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
 O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas participativas, com 
auxilio de recursos audiovisuais, trabalhos individuais e em grupos, debates, estudo 
de casos, resolução de exercícios, pesquisas exploratórias e demais atividades intra 
e extraclasse, buscando não só a adequação da técnica a adversidade dos temas, 
como também a qualidade do ensino-aprendizagem. 

 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Dar-se-á durante todo o processo através dos seguintes elementos: 
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• Participação nas aulas; 
• Realização de trabalhos práticos ao final de cada unidade; 
• Avaliações parciais; 
• Avaliação final. 
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REVISTAS: (Exame, Você S/A, e outras), INTERNET, JORNAIS. 

 
 
 
 
 


