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este artigo apresenta a construção do
modelo de maturidade de equipes de
projetos, baseado na tecnologia coaching.
como um gerente de projetos pode
incorporar os princípios de coaching no
desenvolvimento de equipes de projetos.
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esta pesquisa aborda os efeitos da aplicação das práticas em gerenciamento de projetos
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS APLICADO À
IMPLEMENTAÇÃO DO PMO
este artigo traz os resultados práticos da utilização de um modelo de
definição e avaliação de competências durante a criação do Escritório de
projetos na área de tecnologia da informação da porto seguro.
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SUSTENTABILIDADE EM
GESTÃO DE PROJETOS COM
FOCO NO SUCESSO
Uma tese de doutorado que resulta num conjunto de seis trabalhos acadêmicos que
mostram o impacto da sustentabilidade no sucesso dos projetos.
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novas práticas.

a evolução das tecnologias resultando no aumento da
velocidade e na facilidade de enviar e receber informações
requer uma mudança nos fundamentos básicos do
gerenciamento de projetos.
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um estudo que culminou num projeto intitulado
“organização e métodos em gestão de projetos”, que
busca estruturar um modelo de governança de projetos
junto à engenharia de desenvolvimento de produto da
emBraer.
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(pa), e o gerenciamento da duração agregada (gda).
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