
Gerenciamento de Projetos
no Saneamento

Ementa do Curso Online



Não perca tempo. Adquira
seu curso agora mesmo!

» QUERO GARANTIR MINHA VAGA

Gerenciamento de Projetos no Saneamento

Objetivo

O curso online "Gerenciamento de Projetos no Saneamento" aborda a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas mais
avançadas internacionalmente, de acordo com abordagens preditivas,
ágeis e híbridas, para a gestão de projetos de sistemas de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário.

É composto por 2 módulos independentes: Água e Esgoto. Dessa forma o
aluno pode adquirir o curso completo e obter uma visão geral de ambas as
áreas, ou o módulo que atender melhor suas necessidades.

Introdução

Capacitar profissionais para o gerenciamento de projetos na área de
Saneamento com foco na entrega de resultados, valor e alinhamento com
a estratégia organizacional.

Companhias de Saneamento , Construtoras da Área de Saneamento,
Profissionais autônomos e empresas fornecedoras de tecnologias para o
Saneamento.

Público-alvo

O curso "Gerenciamento de Projetos no Saneamento" é composto por 2
módulos de 60 horas cada, totalizando carga horária de 120 horas.

Carga Horária

Para melhor aproveitamento e organização dos alunos, as aulas terão 2
horas de duração e ocorrerão 2 vezes por semana (terças e quintas), das
19h às 21h.

Divisão do Curso

• Horário: das 19h às 21h (terças e quintas)
• Data: 08/03/22 a 21/06/22 (Módulo 1 | Água)

Data e Horário

Prof. Gilberto de Souza Gonçalves

Formação

• Certificação Internacional PMP® pelo PMI
• Especialização em Infraestrutura de Saneamento – Fundação Municipal
de Ensino de Piracicaba - FUMEP
• MBA em Gestão de Projetos – Fundação Getúlio Vargas – FGV
• Engenharia Civil – Universidade de Mogi das Cruzes - UMC

Experiência Profissional

• Wavin: Gerente de Projetos | Maio/2021 - atual
• GRP Gerenciamento de Projetos: Coordenador de Obra, Gerente de
Projetos | Nov/2020 - Março/2021
• Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE): Diretor de
Planejamento e Meio Ambiente, Coordenador de Planejamento, Gerente do
Departamento de Tratamento de Esgoto | Maio/2017 - Ago/2020
• GED Brazil Empreendimentos: Engenheiro Civil Residente | Nov/2015 -
Out/2016
• Totum: Engenheiro de Civil de Produção | Jun/2014 - Jun/2015

Sobre o Professor

*Realização do curso vinculada a uma quantidade mínima de inscritos.
Caso isso não ocorra até a data prevista, serão feitas mais duas tentativas
para formação de turma em novas datas. Se mesmo assim a quantidade
mínima de alunos não for atingida, o valor da compra será devolvido na
íntegra para o inscrito ou empresa.

Programação das Curso

Módulo 1 | Água | 60 horas

Módulo 2 | Esgoto | 60 horas | Em breve

Parte 1 | Fundamentos em Gerenciamento de Projetos

• Conceitos fundamentais
• Estrutura organizacional
• O ambiente em que os projetos operam
• O papel e responsabilidades do gerente de projetos
• Áreas de conhecimento, grupos de processos, ferramentas e 
técnicas para o gerenciamento de projetos
• Métodos Ágeis para o gerenciamento de projetos
• Principais Documentos de Gerenciamento de Projetos

Parte 2 | Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)

• Sistemas de Abastecimento de Água
• Projeto de Captação de Água Superficial
• Projeto de Adutora de Água Bruta
• Projeto de Estação de Tratamento de Água (ETA)
• Projeto de Reservatório
• Projeto de Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT)
• Projeto de Rede Distribuição de Água
• Projeto de Setorização e Automação
• Telemetria de SAA para redução de perdas

Parte 3 | Aplicação dos Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos em Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) 

• Business Case
• Termo de Abertura do Projeto
• Plano de Gerenciamento do Projeto 
• Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento de Projeto

50% OFF

Necessário
comprovante
de matrícula.

Estudantes de
Graduação*

R$964,95

*Vagas limitadas. Para obter o desconto de estudante é necessário que o
interessado esteja regularmente matriculado em um curso de graduação
e que envie o comprovante válido de matrícula.

Boleto ou em até 12x
no cartão de crédito.

Público
Geral

R$1.929,90
à vista 20% OFF

AESabesp, ABENC-BA,
SEESP, AEAM, ABAR.

Entidades
Parceiras

R$1.543,92

Investimento para o Módulo 1 | Água | 60 horas

Garanta seu desconto! Entre em contato
com nossa equipe por Whatsapp ou e-mail!

mailto:contato@allevanteducacao.com.br


Rua Passeio dos Ipês, nº 350

Ed. Tríade | Torre Nova York | sala 801

São Carlos/SP | (16) 3376-3221

(16) 99769.6344

contato@allevanteducacao.com.br

https://allevanteducacao.com.br


