Tudo que você precisa para gerenciar projetos!

TenStep Academy
WE HELP YOU RAISE THE BAR!™
A TenStep compreende o valor de criar um treinamento de primeiraclasse para as atividades de gerenciamento de projetos. Nossos cursos
foram projetados para encontrar-se com as necessidades dos gerentes
de projetos, gerentes de mudanças, analistas de negócio, executivos e
diretores de projetos e escritórios de gerenciamento de projetos.

Depoimentos
“Muito bom! Atendeu as minhas
expectativas. Ótimo treinamento em
que se equilibra a teoria com a prática
(casos).“ - São Paulo
_________
“O curso foi muito bom no sentido que
atendeu as minhas expectativas.“ Porto Alegre
_________
“Fiquei bastante satisfeita com o curso
e vou aplicá-lo no meu dia-a-dia.“ - Rio
de Janeiro
_________
”O curso foi muito bom! O curso
atendeu as minhas expectativas.” –
Manaus
_________
“O Instrutor foi bastante objetivo e
profissional, conduzindo muito bem o
curso. “ - Porto Alegre
_________
“O curso foi ótimo e com certeza vai
ajudar muito na implementação dos
futuros projetos da empresa.“ - Rio de
Janeiro
_________
“O curso foi bastante prático e
dinâmico.“ - São Paulo

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.
"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."
Todos os nossos cursos qualificam
para (PDUs) Professional Development
Units pelo PMI (Project Management
Institute).
Todos os nossos Instrutores são qualificados e certificados PMP ou pela
TenStep, e com muitos anos de experiência em treinamentos e na
profissão de Gerenciamento, Gestão de Projetos, Tecnologia da
Informação, Marketing, Meio Ambiente e Segurança.
Normalmente após o treinamento, os alunos comentam com grande
satisfação sobre seu crescimento em relação aos seus conhecimentos na
área de gerenciamento de projetos, comentam sobre a praticidade da
metodologia TenStep e como irão aplicá-la no dia-a-dia em seus
projetos.
A nossa equipe trabalha continuamente na melhoria dos cursos, dos
materiais e no conhecimento dos Instrutores, para fornecer aos nossos
clientes o melhor treinamento possível, as ferramentas e as habilidades
necessárias para que os mesmos obtenham sucesso no Gerenciamento
de Projetos.

Tudo que você precisa para gerenciar projetos!™
A TenStep Brasil oferece um número significativo de serviços de consultoria para ajudar a sua organização a
destravar o potencial de seus processos de negócio. Todos os serviços serão personalizados de acordo com as
necessidades da sua organização. Caso os serviços oferecidos não sejam exatamente o que você está
procurando, por favor, contate-nos para discutirmos sobre as suas necessidades.
consultoria@tenstep.com.br ou +55 51 3665 6242

Tudo que você precisa para gerenciar projetos!

We Help You Raise The Bar!™
Os nossos serviços de treinamento são excelentes recursos para os executivos, os gerentes de projetos, clientes,
e para os membros das equipes aprenderem como melhorar suas atividades no gerenciamento de projetos.
Além disso, a TenStep tem habilidade e muita experiência em executar metodologias de gerenciamento de
projetos, estabelecer escritórios de gerenciamento de projetos, e também em fornecer as melhores práticas nas
áreas de mudanças, das exigências e do gerenciamento de portfolio.
PFMO0.1A
GERENCIAMENTO
DE
PORTFOLIO
FUNDAMENTOS - 8 HORAS - Saiba como o
gerenciamento de portfolio lhe auxiliará a ajudará seus
objetivos estratégicos.

PM00.70 GERENCIAMENTO EFETIVO DE PROJETOS
PEQUENOS – 8 HORAS - Pequenos projetos - grandes
problemas! Projetos pequenos também necessitam ser
organizados e gerenciados eficientemente!

PGMO0.60 PRÁTICA DE GERENCIAMENTO DE
PROGRAMA – 8 HORAS - Saiba como o gerenciamento
de programas lhe ajudará a guiar uma iniciativa para
alcançar o sucesso.

PM00.75 GERENCIAMENTO DE MÚLTIPLOS PROJETOS
– 16 HORAS - Como o malabarismo, o gerenciamento de
múltiplos projetos é complexo, difícil e uma arte, mas
munido de técnicas, processos e das habilidades certas,
você também poderá tornar-se um perito!

PMO10.00 COMO MONTAR UM ESCRITÓRIO DE
PROJETOS (PMO) - 8 HORAS - Saiba como estabelecer
um escritório de projetos que lhe ajudará no
gerenciamento mais eficaz de seus projetos!
PM08.10 DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
DE LIDERANÇA – 16 HORAS - Há muitas
características de um bom líder que são difíceis de
definir. A maioria são habilidades desenvolvidas através
do tempo, mas como pode alguém consegui-las?
PM00.99 PREPARATÓRIO PARA O EXAME PMP® - 35
HORAS - Ideal para os gerentes de projetos experientes
que pretendem obter a certificação PMP® a curto prazo.
PM50.00 WORKSHOP - GERENCIAMENTO DE
PROJETOS – SIMULAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - 32
HORAS - Certificação TenStep Project Manager (TSPM).
PM00.00 PREPARAÇÃO PARA O SUCESSO! - 32
HORAS - Como gerenciar seus projetos utilizando a
metodologia TenStep PGP®.
PM00.20
GERENCIAMENTO
DE
PROJETOS
FOUNDATION - 16 HORAS - A fundação no
gerenciamento de projetos é essencial para obtermos
sucesso nos projetos!
PM00.10 GERENCIAMENTO DE PROJETOS VISÃO
GERAL – 8 HORAS - Compreender os conceitos de
gerenciamento de projetos.
PM00.70 GERENCIAMENTO EFETIVO DE PROJETOS
PEQUENOS – 8 HORAS - Pequenos projetos - grandes
problemas! Projetos pequenos também necessitam ser
organizados e gerenciados eficientemente!

PM00.50 GERENCIAMENTO DE PROJETOS VISÃO
GERAL PARA OS EXECUTIVOS – 4 HORAS - O
treinamento em gerenciamento de projetos, normalmente é
fornecido aos gerentes de projetos. Mas e os outros
gerentes das empresas?
PM02.00 CONSTRUIR UM CRONOGRAMA – 8 HORAS O cronograma é uma ferramenta vital para assegurar que a
equipe do projeto saiba o trabalho que necessita ser feito
para concluir o projeto com sucesso!
PM02.25 ESTIMATIVA E PREVISÃO (FORECASTING) –
8 HORAS - Os projetos que começam com estimativas
inadequadas, estão condenados à falha!
PM03.00 TÉCNICAS DO VALOR AGREGADO – 8 HORAS
- A maioria dos gerentes de projetos tem uma idéia vaga
sobre onde o projeto está em relação a linha de base de
seus projetos de encontro com o seu cronograma e
orçamento.
PM07.00 GERENCIAMENTO DE RISCOS – 8 HORAS Saiba como identificar e controlar os efeitos dos riscos em
seus projetos.
PM09.00 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE – 8 HORAS
- No final das contas, a qualidade é definida pelo cliente, e
representa o quanto próximo o projeto e as entregas do
projeto se encontraram com os requerimentos e as
expectativas do cliente!
LC40.10 GESTÃO EFICAZ DE REQUERIMENTOS DE
NEGÓCIO – 16 HORAS - Saiba como extrair com sucesso
os desejos e as necessidades de seu cliente!
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