Gerenciamento de Portfolio - Fundamentos
PFM00.1A
Nenhuma empresa tem todos os recursos necessários para encontrar-se com
todas as suas necessidades de negócio. Isso é verídico mesmo nas melhores
épocas e mais certo durante os períodos mais difíceis. Mesmo que sua empresa
seja rara e tenha todos os fundos necessários, definitivamente, ela não tem todos
os recursos humanos para executar tudo que ela gostaria. O gerenciamento de
portfolio é um processo para assegurar de que a organização consuma seus
recursos escassos nos trabalhos que fornecem maior valor, e que são alinhados
aos seus objetivos estratégicos.
Este curso mostra aos participantes os vários aspectos do
gerenciamento de portfolio que devem ser compreendidos
antes que os conceitos possam ser implantados. Também
mostra um modelo específico e detalhado de dez etapas
para implantar o gerenciamento de portfolio categorização, identificação, avaliação, seleção,
priorização, balanço, autorização, ativação,
reportagem/revisão, e mudanças estratégicas.

Objetivos

Com este treinamento, os participantes vão poder:
•

Entender os conceitos e os benefícios relativos ao gerenciamento de
portfolio.

•

Entender os processos para definir e estabelecer a fundação do
gerenciamento de portfolio.

•

Criar um modelo para seleciona, priorizar e autorizar o trabalho dentro de
um portfolio.

•

Entender os processos relativos ao gerenciamento e monitoramento
contínuo de um portfolio.

Quem deve
participar

Gerentes que são responsáveis pelo gerenciamento de portfolio. Indivíduos que
tem a responsabilidade de implantar o gerenciamento de portfolio. Indivíduos
que tem interesse no gerenciamento de portfolio e todos os indivíduos que
necessitam entender esse importante conceito.

PréRequisitos

Nenhum. Este treinamento fornece uma visão geral sobre os aspectos para
estabelecer e gerenciar os trabalhos como um portfolio.

Duração

Um dia (08 horas)
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Conteúdo
programático

Método

•

Módulo 01 - Conceitos, termos e benefícios

•

Módulo 02 - Estrutura de um portfolio

•

Módulo 03 - Informação requerida para determinar o valor e o
alinhamento dos trabalhos

•

Módulo 04 - Processo de Seleção de todos os trabalhos potenciais relativo
ao portfolio.

•

Módulo 05 - Processo de priorização dos trabalhos dentro de um Portfolio

•

Módulo 06 - Processo de autorização dos trabalhos dentro de um Portfolio

•

Módulo 07 - Processo de ativação e gerenciamento contínuo dos trabalhos
dentro de um Portfolio

Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos
recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas
mais dinâmicas e interativas.
Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados vários
exercícios práticos juntamente com discussões em grupos. Também utilizamos
Estudo de Casos aplicados ao contexto de gerenciamento de projetos nas
organizações.
•
•
•
•
•
•

Apresentação através de DataShow e Flipcharts
Material didático fornecido com todo conteúdo abordado no curso
Certificado de conclusão para os participantes
Vale 08 PDU'S (Professional Development Units) pelo PMI
Desconto para Membros licenciados da TenStep e para Membros dos
Chapters do PMI
Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered
Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de
projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo
TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia
da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

Global PMI Education
Provider

Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos
e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In
Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos
treinamento@tenstep.com.br.
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