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Ementa: 

Esta disciplina visa a identificação, metodologia e fases da elaboração e do gerenciamento de 
projeto, abrangendo escopo do projeto, recursos humanos, recursos financeiros, custos, tempo, 
utilizando conceitos e ferramentas, contribuindo para a melhoria dos resultados organizacionais 
por meio do cumprimento de estratégias e através da elaboração de projetos. 

Objetivos 
Específicos: 

O objetivo primeiro da disciplina é levar os alunos a compreender o significado, a importância e 
os fatores críticos de sucesso do gerenciamento de projeto nas organizações e sua importância 
prática no contexto empresarial.  
O outro objetivo da disciplina tem a ver com o conhecimento e controle de projetos, tendo em 
vista pré-requisitos como tempo, custo e qualidade. 

Conteúdo 
Programático: 

1-     Planejamento e projeto 
1.1- O planejamento na empresa moderna 
1.2- O projeto e as decisões de investimento 
2-    Projeto 
2.1- Definição 
2.2- Aspectos metodológicos 
2.3- Estrutura e etapas de um projeto 
2.4- Seleção e pré-viabilidade de projetos 
3.-   Elaboração de projetos 
3.1-    Elaboração 
3.1.1- Apresentação do projeto 
3.1.2- Análise de mercado 
3.1.3- Tamanho do projeto 
3.1.4- Localização do projeto 
3.1.5- Engenharia do projeto 
3.1.6- Elaboração do fluxo de caixa 
3.2-    Indicadores de avaliação 
3.2.1- Introdução 
3.2.2- Valor presente líquido – VPL 
3.2.2- PAY – BACK – tempo de recuperação do capital 
3.2.4- Relação custo-benefício 
3.2.5- TIR- taxa interna de retorno 
3.2.6- TIR sobre investimento adicionado 
4-       Elaboração prática de um projeto de investimento 
 
  

 
 

Metodologia: 

As aulas e atividades serão realizadas de forma remota, com o uso do google meet.   As 
interações entre professor e alunos far-se-ão por meio do portal do professor da UFES e 
ferramentas do google.  
As aulas serão ministradas de forma síncronas, complementadas por atividades e aulas 
assíncronas. Estão previstos quinze encontros ao longo do semestre, com duas horas de 
duração cada, equivalendo a 25% da carga horária total do curso. 



As aulas síncronas acontecerão em horário previsto na oferta do componente curricular: 
quinta-feira  9-11h o restante das aulas / atividades (75%) será realizado de forma assíncrona, 
incluindo: estudos dirigidos elaboração de cálculos/tabelas e resolução de exercícios. 

 

A média do semestre resultará da média aritmética simples de três parciais: duas provas e um 
trabalho, este último desenvolvido em partes ao longo de semestre. 
Alunos com média superior ou igual a 7 serão dispensados da prova final. Não haverá prova 
substitutiva antes da prova final, a não ser nos casos previstos em lei e ou nas normas da ufes 
relativas ao ensino-aprendizagem remoto temporário e emergencial (EARTE).  
A frequência às aulas serão observadas de acordo com casos previstos em lei e em 
conformidade com as normas da UFES relativas ao EART. Será reprovado por falta o aluno que 
não obtiver no mínimo 75% de frequência, conforme registro geral da UFES. O professor fica no 
direito de alterar a data das provas, com aviso prévio em conformidade com as normas da UFES 
relativas ao EART. 
A prova final ficará, desde já, marcada para o dia 20 de agosto de 2022. 
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CRONOGRAMA 

 MAIO JUNHO JULHO AGÔSTO 

quinta-feira 9-11h 05 02 07 04 

quinta-feira 9-11h 12 09 14 11 

quinta-feira 9-11h 19 23 21  

quinta-feira 9-11h 26 30 28  
 

 


