2021

Pós-Graduação

Gestão de Projetos em Saúde
Uma abordagem completa
Formação avançada em gestão de projetos, fortemente suportada em metodologias
práticas, permitindo que estudantes com diferentes graus de experiência aufiram
de oportunidades dinâmicas para exercitar e aplicar os conhecimentos adquiridos
durante o programa.

Objetivos

Destinatários

›P
 reparar especialistas de gestão de

›P
 rofissionais de saúde

projetos, capazes de aplicar os princípios
da disciplina, o corpo de conhecimentos,
ferramentas e técnicas preconizados
nos referenciais.
›P
 romover as competências necessárias

› I nvestigadores, académicos
›G
 estores e consultores na área da saúde
›P
 rofissionais ligados a ONG e outras
organizações orientadas a projeto

para gerir projetos de complexidade
distinta com sucesso.

ABRIL A NOVEMBRO DE 2021 › 6ª feira - 14h30/20h30 + Sábado (a combinar) - 9h30/13h30
(Pausa letiva em agosto e setembro)

Mais informações em:

ensp.unl.pt/cursos/pos-graduacoes/gestao-de-projetos-em-saude

Programa da Pós-Graduação em Gestão de Projetos em Saúde
1

TEORIA DE GESTÃO DE PROJETOS

›C
 onceitos fundamentais de gestão de projetos;

›M
 etodologias de gestão da qualidade;

›C
 ritérios e fatores de sucesso dos projetos;

›G
 estão de alterações ao projeto;

›M
 odelos de ciclo de vida;

› I ntrodução às metodologias ágeis.

›Á
 reas da gestão do conhecimento;

2

AVALIAÇÃO FINANCEIRA E DE RISCO EM PROJETOS

›P
 lano de negócio;
›O
 rçamentação de projetos;

›A
 valiação dos riscos do projeto, planos de ação
e de contingência.

›A
 valiação económico-financeira de projetos;

›A
 valiação Financeira e de Risco em Projetos.

3

AGILE E FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS

›G
 estão da integração do projeto;

›D
 esign Thinking;

›A
 plicações de suporte à gestão;

›P
 rojeto final;

›A
 gile baseado em Scrum;

›S
 eminários com convidados.

4

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS EM GESTÃO DE PROJETOS

›A
 bordagens para o desenvolvimento de competências
individuais de gestão de projeto;

›M
 odelos e teorias de liderança;

› I PMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB);

›P
 roblema negocial e modalidades de gestão
do conflito;

› I PMA Organizational Competence Baseline (IPMA OCB);

›P
 reparação de uma negociação;

›E
 quipas de elevado desempenho;

›C
 omunicação para diferentes audiências.

5

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

›P
 olíticas de saúde pública a nível internacional
e global;

›G
 uidelines da União Europeia para o desenho e gestão
do ciclo de vida dos projetos.

›P
 rogramas de financiamento europeu
para a saúde pública;

Coordenação
Professora Carolina Santos
Professor António Tavares

Propina
1.550€

Contactos
+351 217 512 100
geral@ensp.unl.pt

Parcerias

Avenida Padre Cruz,
1600-560 Lisboa

