ABORDAGEM DE SISTEMA APLICADOS AO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Descrição do Curso
sse curso deﬁne uma nova aproximação em gestão de projetos destinados ao
desenvolvimento dos sistemas técnicos. Ela coloca o acento sobre as relação e as
interconexões entre os processos utilizados na gestão de projetos e em engenharia
de sistema complexos. Os sujeitos varia da gestão das modiﬁcações, da estratégia,
da organização, do desenvolvimento da equipe, dos estilos de gestão, das
prioridades, das tarefas, do plano, dos gatos, do controle de desempenho, das
restrições de gerenciamento e auditorias de projetos. Os projetos colocam em obra
os conceitos trabalhando em equipe sobre um projeto. O domínio dessas
ferramentas é uma etapa da carreira importante porque os projetos são
frequentemente utilizados para alcançar os objetivos comercial.

Objetivos
• Compreender e saber utilizar a aproximação do sistema em gestão de projeto.
• Conhecer os métodos de planiﬁcação e do controle.
• Saber colocar em obra os métodos no cotidiano.
• Saber colocar no lugar os planos para a realização de sistema tecnológicos.
• Saber antecipar e integrar a mudanças de projetos

Parra Quem
•Managers e engenheiros que desejam reforçar sua competencias en gestão de
projetos dentro do quadro das atividades de desenvolvimento de sistema tecnologia
complexos.
•Managers procurando um melhor meio de gerenciar.
•Managers confrontando a problemas complexos.
•Managers querendo melhorar suas capacidades de reﬂexão e de comunicação

Tarifas dos Cursos
Taxa “Early Bird”: 2,160 CHF. Taxa normal: 2,400 CHF

Duração
4 dias

Instrutor

Joe Kasser
Antes de si juntar ao campo acadêmico, Dr. Joseph Kasser fez carreira sendo
engenheiro de sistema e managers durante 30 anos. Ele recebeu o prêmio NASA
Manned Space Flight Awareness (Silver Snnopy) de qualidade e excelência
técnicas assim que outros prêmios de reconhecimentos. Ele é membro aﬁliado de
INCOSE e detém um doutorado em Gestão em engenharia da universidade de
Waschington. Ele é também engenheiro e diretor autorizado. Ele é agora titular
de uma cadeira a universidade nacional de Singapura. Ele também foi professor
na universidade de Cranﬁeld na Inglaterra, vice-diretor e pesquisador em
engenharia e avaliação sistema na universidade no sul da Australia.

