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Gestão de Projetos e Inovação para a 

Indústria Farmacêutica e Cosmética 
 

O curso intensivo de Gestão de Projetos e Inovação para a Indústria Farmacêutica e Cosmética tem como objetivo apresentar 
os diferentes modelos de inovação, seus processos e sua conexão com o planejamento estratégico da empresa e qualificar 
profissionais para gerir projetos em seu ambiente profissional com base no Guia PMBOK, uma metodologia internacionalmente 
utilizada para a construção de projetos a partir de seu estudo de viabilidade, análise de contribuição estratégica, processos de 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento até a entrega final do projeto de acordo com as 
expectativas dos patrocinadores.  

 

A quem se destina 
Profissionais que atuam ou desejam atuar no gerenciamento 
de projetos em suas áreas de trabalho na Indústria 
Farmacêutica e Cosmética.  Indicado, também, para 
estudantes de graduação, técnicos e docentes dos cursos de 
graduação e pós-graduação que tenham interesse no tema. 
 
Modalidade Disponível 
Educação a Distância (EaD) 
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real) 
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Elaboração de Projeto  
Baseado na Metodologia do Guia PMBOK, o plano 
compreende análise de cenário, estudo de viabilidade, 
definição de escopo e atividades, assim como a elaboração 
de um cronograma de implantação e demais áreas de 
conhecimento de gestão de projetos, que são: plano de 
gerenciamento de risco, gerenciamento dos custos, 
gerenciamento do plano de aquisições, qualidade, 
comunicação, partes interessadas e recursos humanos com a 
utilização da ferramenta Canvas. 

Turma 18 
Início 
16 de maio de 2023 
 
Duração 
03 meses 
 
Carga Horária 
48 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais. 
 
Dias e Horários 
Terça-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

A globalização trouxe mudanças no mundo corporativo e as empresas, dos mais diversos setores, recorreram a práticas 
sustentáveis e inovadoras para aumentar sua competitividade no mercado. Algumas desenvolveram planos de carreira para o 
gerentes de projetos, que são peças importantes para a evolução constante de seus produtos e serviços. 
A compreensão de todas as fases de desenvolvimento e implantação de projetos, além da especificidade e clareza no seu 
desenvolvimento é de importância vital para as organizações, pois, na prática, o custo de um projeto costuma variar dependendo 
do perfil do empreendimento e da qualidade do projeto a ser executado. 
 
Profissionais qualificados para elaborar e gerir projetos e capazes de pensar e agir de maneira inovadora, encontram um mercado de trabalho 
ascendente com muitas oportunidades de carreira. 

 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo de Gestão de Projetos e Inovação para a Indústria Farmacêutica e Cosmética, o profissional será 
capaz de: 
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• Entender o papel do gerente do projeto; 

• Compreender as fases de um projeto e as principais ferramentas para otimizá-lo; 

• Gerenciar um projeto para a obtenção de resultados confiáveis para a organização a partir de indicadores de inovação 
e fontes de financiamento. 

 

Programa do Curso 

Inovação: Conceitos, Tipos, Modelos e Processos; Abordagens para Criação da Cultura de Inovação; 

Formação de Competências e Indicadores. 
4h 

A Inovação e a Construção da Estratégia: Resultados de Empresas Inovadoras; Inovação como Processo 

e Estratégia. 
4h 

Implementação e Gestão da Inovação: Desenho Organizacional; Investimentos em Inovação.   2h 

Sistema Nacional de Inovação: Instituições de Fomento e Leis de Incentivo. 2h 

Introdução à Gestão de Projetos: Vantagens da Utilização de uma Metodologia de Gestão de Projetos e 

Apresentação dos Conceitos PMBOK. 
4h 

Gestão do Conjunto de Projetos da Empresa: O Papel do Gestor, do Patrocinador, da Equipe e demais 

Interessados no Projeto. 
4h 

Áreas de Conhecimento para a Gestão de Projetos segundo o PMBOK e Prática em Canvas. 12h 

Análise de Contratos, Análise Financeira e Viabilidade de Projetos. 4h 

Atividade Prática: Construção e Apresentação do Planejamento de um Projeto Fictício baseado nos 

Conceitos do PMBOK com a Utilização da Ferramenta Canvas*  
12h 

Carga horária total: 48h 
 

Docente Responsável 

Jorge Anselmo Júnior 
Farmacêutico, Administrador e Engenheiro da Qualidade. Mestre em Administração (Gestão da Inovação) pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Especialista em Processamento Asséptico pela 
Parenteral Drug Association (PDA). Doutorando em Biotecnologia pela UNIMONTES. Certificado em Engenharia da Qualidade 
pela American Society for Quality (ASQ). Foi Diretor de Operações Técnicas na Empresa MSD - Unidade de Montes Claros/MG.  
Atualmente é Consultor e acumula mais de 25 anos de experiência na Indústria Farmacêutica, nas áreas de Validação, 
Qualificação, Produção, Gerenciamento da Qualidade do Sistema, Gerenciamento de Projetos, Transferência Técnica, Startups, 
Processo de Esterilização, Melhoria Contínua, Desenvolvimento de Fornecedores, Gerenciamento de Pessoas, Reestruturação 
e Engenharia de Qualidade. Foi responsável por projetos de transferência de tecnologia, servindo como ligação entre diferentes 
plantas, EUA, Bélgica, Espanha, México e Brasil. Coordenador de Cursos e Docente no Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 2.519,00 

R$ 2.191,15 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 06 parcelas de R$ 419,83  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 10 parcelas de R$ 256,90  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 
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Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

510 USD 03 parcelas de 207 USD 
466 EUR 03 parcelas de 189 EUR 

 

Internacional - Protocolos de Colaboração 

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal - Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - Ordem dos Farmacêuticos de Angola 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

459 USD 03 parcelas de 197 USD 

420 EUR 03 parcelas de 180 EUR 

 

Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

 

Programa de Monitoria Acadêmica 

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 
 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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