O que é

Curso focado nos fundamentos da Gestão de
Projetos dentro do mercado de comunicação
(agências, marketing, relações públicas etc),
sendo a principal certificação em Projetos
dedicada exclusivamente a discutir os desafios
dos processos e projetos publicitários, de
comunicação e de marketing.
Você vai explorar as ferramentas e
conhecimentos necessários a uma liderança
facilitadora de projetos, capaz de aplicar um
pensamento projetizado, em sua área ou com
sua equipe, para solucionar desafios diários
com as melhores práticas de mercado.

Como é a
experiência:

Serão exploradas as metodologias e boas
práticas mais atuais para a gestão de
projetos na publicidade, marketing e
comunicação. Você terá momentos de
aulas teóricas sobre as variadas
metodologias e ferramentas, terá dicas de
uma especialista com muita bagagem em
diferentes tamanhos e formatos de
agências, e será guiado em práticas de
grupo, onde trocará experiências com
outros profissionais de mercado e aplicará
os conhecimentos aprendidos.

É para você se:
•

Você lidera projetos, reuniões ou outras atividades em
equipe - seja interna ou externa.

•

Você quer se reciclar com novas práticas e ferramentas de
mercado, ou fazer um primeiro contato com o aprendizado
formal em Gestão de Projetos.

•

Você deseja trocar com outras pessoas da área a respeito
dos maiores desafios enfrentados no dia a dia.

•

Você quer construir networking para alavancar sua carreira.

A Gestão
de Projetos
é uma atividade complexa, que envolve
muitos processos, diferentes times com
variadas competências e habilidades, além
de demandar uma relação contínua e ágil
com o cliente e suas necessidades.
Saber gerenciar equipes em projetos
complexos é uma prerrogativa de
qualquer profissional de alta performance,
ou que pretenda assumir posições de
liderança em seu mercado de trabalho.

16 horas
de curso

10h de aulas
síncronas
e online

6h de aulas gravadas,
para assistir no
seu tempo

19h30 às 21h30
11, 18, 25/07, 01 e 04/08 (aulas síncronas)

Venha construir seu
networking com
profissionais de
Gestão de Projetos

Conhecimentos incríveis que
irá adquirir durante o curso:
•

A disciplina de Gestão de Projetos, suas ferramentas e
complexidade, aplicados ao universo de comunicação

•

A Cultura Ágil como uma possibilidade de gestão para
projetos com equipes autônomas

•

As boas práticas para o planejamento e gestão dos
projetos, incluindo escopagem e cronogramas.

•

Fatores-chave para a liderança e comunicação em
equipes multidisciplinares de alta performance.

•

Gestão de retroalimentação dos projetos, para sistemas
de melhoria contínua.

•

Dicas para a implementação de mudanças e melhorias
em direção ao sucesso da sua equipe.

Trilha de Competências
do Instituto Mestre GP
1.COMPETÊNCIAS SOCIAIS-PESSOAIS
• Pragmatismo;
• Comunicação;
• Pensamento Relacional
2. COMPETÊNCIAS TÉCNICO-PRÁTICAS
• Domínio Metodológico;
• Solução Contínua;
• Comportamento Colaborativo
3. COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
• Gestão de Projetos e Mudanças;
• Visão e Gestão Sistêmica;
• Gestão de Pessoas

Plataforma
educacional
pronta para seu
desenvolvimento:
1. Ambiente intuitivo, ágil e que facilita a experiência de aprendizado.
2. Curso online e síncrono, com mediação ao vivo da professora Lia D’Amico,
disponível para dúvidas durante a aula
3. Todas as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas na plataforma para que possa
assistir por até 3 meses, após a conclusão do curso.
4. Atividades na plataforma para acompanhar a sua evolução no curso e os seus
conhecimentos adquiridos
5. Todo o material exibido pelos professores nas aulas será disponibilizado na
plataforma para acesso

Facilitadora

LinkedIn:
https://www.linkedin.
com/in/liadamico/

Lia D’Amico

Mais de 15 anos de experiência em projetos e operações na indústria de
comunicação, liderando em agências que são líderes de mercado no
Brasil, de pequenas a grandes, digitais a full service.
Larga experiência em gestão de equipes multidisciplinares,
planejamento de recursos, mapeamento e implementação de
processos, avaliação/gestão de riscos e rentabilidade de portfólio.
Facilitação e uso de PMI, Agile (PSMI e ICP-ATF), Design Thinking,
Scrum, Kanban e Canvas.
É Delivery Partner do instituto Mestre GP liderando os treinamentos In
Company e a consultoria com foco no que fez durante os últimos 7
anos: gestão de mudança organizacional, reestruturação de operações
para formas mais ágeis de trabalho e pensamento, agregando valor e
removendo obstruções a um ambiente produtivo, saudável e criativo.

COORDENADOR
PEDAGÓGICO

FÁBIO CAIM
Publicitário, Doutor em Comunicação e
Semiótica, Psicanalista, consultor na área
de branding, professor na Universidade
Mackenzie e na FACAMP, nos cursos de
Publicidade e Propaganda e Propaganda
em Marketing, também, atuando com
foco na gestão acadêmica e na construção
de cursos de alta performance, para o
mercado de comunicação, marketing e
publicidade com o Instituto Mestre GP.

DÚVIDAS FALE COM A GENTE EM:
CONTATO@MESTREGP.COM.BR

