
 

 

www.ytonihon.com.br 
 

Microsoft Project 

  

MICROSOFT PROJECT 
PROJETOS 



 

 

www.ytonihon.com.br 
 

Microsoft Project 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para profissionais experientes ou que 

ainda estão começando: Arquitetos, 

Engenheiros ou Gerentes de Projeto, este 

curso é para vocês. O Microsoft Project 

pode ser um forte aliado para 

acompanhamento de cronogramas, 

agendamento de tarefas, resolução de 

alocações, análise de caminho crítico 

entre outros. 

Produtividade 

É por isso que em nosso curso fornecemos 

não somente informações sobre quais 

botões devem ser usados e onde digitar as 

datas do projeto, mas também uma gama 

de estruturas conceituais para fazer o 

gerenciamento de projetos trabalhar em 

conjunto com você. 

Certificado 

Ao final de seu treinamento você recebe certificado 

exclusivo de participação com todo o conteúdo 

detalhado do treinamento. 

Material didático 

Apostilas com informações detalhadas 

abordadas em sala de treinamento. 

Kit de exercícios que usamos durante a aula e 

você leva para casa para consultas posteriores. 
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Carga horária 

 18 ou 24hs 

Feito para você 

O curso é alinhado às melhores práticas de Gestão de Projetos. 

Os capítulos iniciais explicam conceitos fundamentais de 

gerenciamento de projetos e o que ele pode fazer para que você 

tenha um contexto em que possa aprender Project. 

Conceitos primordiais deste treinamento: 

Escopo | Duração | Custos | Análise de caminho crítico | Relatórios 

RESUMO MS PROJECT 
1. Capítulo 01 - Get Started 

2. Capítulo 02 - Planejamento do Projeto com o Microsoft Project 

3. Capítulo 03 - Planejando, Criando e Gerenciando Recursos 

4. Capítulo 04 - Planejamento de Tempo 

5. Capítulo 05 - Planejamento de Custos 

6. Capítulo 06 - Exibições, Tabelas e Formatações no MS Project 

7. Capítulo 07 - Restrições, Datas Limite e Resolução de 

Superalocações 

8. Capítulo 08 - Executando o Controle do Projeto com o MS Project 

9. Capítulo 09 - Relatórios Gráficos e Visuais, Impressão e Exportação 

10. Capítulo 10 - Personalizações 

11. Capítulo 11 - Múltiplos Projetos e Pool de Recursos 

 

Carga horária para aula particular será de 

18 horas e para turmas será 24 horas 
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TÓPICO DETALHADO MS PROJECT 
 

Conceitos básicos de Gerenciamento de Projetos  

Ambiente Microsoft Project   

Integração com Microsoft PowerPoint  

Configurações iniciais do projeto   

Calendários do projeto, tarefa e recurso  

Atividades do cronograma   

Estimativas de tempo do cronograma (duração e trabalho)  

Dependências das atividades do cronograma  

Restrições do cronograma   

Recursos do projeto  

Alocação de recursos no cronograma  

Disponibilidade de recursos do projeto  

Folgas do cronograma  

Nivelamento de recursos  

Linha de base  

Estratégias de atualização do cronograma    

Atualizar progresso  

Atualizar tarefas   

Atualizar atribuições   

Relatórios do projeto   

Relatórios visuais (Excel)  

Imprimir cronograma  

Personalizações  

Personalizar campos (Indicadores gráficos)  

Personalizar tabelas   

Personalizar modos de visualização  

Personalizar grupos  

Personalizar relatórios  

Caminho da Tarefa  

Nova faixa de opções 

Backstage  

Tarefas Inativas  

Linha do tempo (novo) 

Comparação de versões de cronograma 

 


