Portfolio de Atividades

Prof. João Carlos Boyadjian,PMP,MBA,MSc

A JCB MANAGEMENT. é uma empresa voltada para o segmento de
Gerenciamento de Projetos, Planejamento, Controle de Projetos e
Produção para atender industrias e prestadoras de serviços.
Na área de Gerenciamento de Projetos, somos membros do PMI® –
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.
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Áreas de Atuação

Cursos

Palestras

Mentoring

Auditoria

Premiação

Consultoria

Outsourcing

Parceiros
Academicos
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Cursos
In Company ou WEB aula (Tempo real) com ZOOM – TEAMS – SKYPE
• MGP-01 – Fundamentos de Gerenciamento de Projetos Preditivos, Ágeis ou Híbridos
• MGP-02 - Gerenciamento de Projetos Prático com uso do MS Project – Libre - WBS Schedule
• MGP-03 – Gerenciamento de Projetos com ênfase em Planejamento
• MGP-04 – Gerenciamento de Projetos ênfase em liderança, comunicação e contratos
• MGP-05 – Gerenciamento de Projetos ênfase em finanças, Estudo de viabilidade econômica e gestão
de riscos.

• MGP-06 – Gerenciamento de Projetos Profissional - Preparatório Exame PMP e CAPM do PMI –
Schedule – Risk – Programas – Portfolio – Negócios – Agile - DA
• MGP-07 – Gerenciamento de Estratégico – Gerenciamento de Portfolio e Programa
• MGP-08 – Gerenciamento de Projetos com Ágil-Scrum

• MGI – 01 – Planejamento e Controle de Produção
• MGI – 02 – Fluxograma de Processos de Produção, Almoxarifados
• MGI – 03 – Integração do Processo Industrial
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Cursos “In Company”
Treinamentos lúdicos de Gestão de Projetos
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Gerenciando projetos em ambiente de crise. Análise de Cenários
Como se tornar um PMP®
Gerenciando Projetos na Área Pública
Aplicação de Agile/Scrum
Como ganhar dinheiro com Gerenciando Projetos
Ferramentas de Análise Qualitativa e Quantitativa de Riscos em Projetos
Ferramentas de Gerenciamento de Projetos
Como lidar com Pessoas em Projetos
Como minimizar as falhas de Comunicação
Gestão do conhecimento e a Gestão de Projetos
Integração global de Projetos. Um estudo de caso
Processo de gestão estratégica, em ambiente multicultural global
Técnicas de Gestão de Projetos Complexos
A economia na área de Gerenciamento de Projetos
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Como administrar Contratos
menu
BSC na Gestão de Projetos
A Arte de Planejar
Ferramentas de Gestão de Qualidade
Práticas de Team Building em Projetos
A Gerencia e a Regência
Gerenciar projetos é uma arte?
Gestão de Projetos, Programa e Portfolio
Como não gerenciar projetos
Gerenciamento de Projetos para Diretores
Gestão Estratégica de Projetos
A Carreira do Gestor de Projetos
Gerenciando Projetos de Inovação no Futuro
Business Intelligence aplicado a Gerenciamento de Projetos
A Transformação da Gerencia de Projetos
Economia de Projetos
Utilização de Machine Learning em Gerenciamento de Projetos
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Mentoring
• É uma atividade de acompanhamento junto a
profissionais de gerenciamento de projetos, no âmbito
operacional, tático ou estratégico
Nossos serviços abrangem:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Análise dos problemas
Orientação metodológica
Orientação operacional
Orientação tática
Orientação estratégica
Orientação logística
Orientação de ferramentas computadorizadas
menu
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Auditoria
• Neste segmento oferecemos serviços de auditoria em
Processos de Gerenciamento de Projetos, Portfólio e de
Programas, bem como efetuamos uma análise de
maturidade das boas práticas aplicadas a Gestão nas
dimensões estratégicas, táticas e operacionais e do EGP-

Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)

• Desenvolvemos um relatório analítico indicando as

conformidades e não conformidades e orientamos os
passos a serem seguidos para a melhoria de maturidade
nos processos de Gestão.
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Prêmios Empresariais
• Esta prestação de serviços é especifica para as
empresas que desejam premiar os melhores trabalhos
anuais de sua organização.
• Visa motivar as equipes de trabalho a se utilizarem da
inovação tecnológica e técnicas de gestão que trazem
contribuições de melhorias nos processos da
organização.

• Estes trabalhos carecem de avaliação e indicação ao
premio, cabendo a decisão para visitas in loco de
auditagem para conferir os dados previamente
realizados.
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desenvolvendo gestores do presente para o futuro

10

Consultoria
Para que a gestão de um projeto ou produção funcione é preciso termos
três coisas importantes:
1. Cultura de Gestão
2. Processos
3. Conhecimento do ciclo de vida do projeto ou do produto
Podemos ajudá-lo na melhoria de seus processos, visando, diminuir
custos, entrega nos prazos e com qualidade. Desenvolvemos as
seguintes atividades:
• Diagnóstico do porte, complexidade dos projetos
• Desenvolvimento organizacional do EGP-Escritório de Gerenciamento
de Projetos para abrangências de projetos com ciclo de vida Preditivo,
Ágil ou Híbrido
• Implementação de Aplicativos
• Treinamento Operacional da Metodologia junto a todos os envolvidos.
menu
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Outsourcing
Em casos típicos de obras realizadas em sites, podemos ajudá-lo no
gerenciamento, planejamento, programação e acompanhamento
operacional dos projetos ou como EGP-Escritório e Gerenciamento do
Projeto.
Nesta área, nossos serviços abrangem:
• Diagnóstico do tipo e porte do Projeto e abrangências, Preditiva, Ágil
ou Híbrida
• Planejamento dos serviços com uso de aplicativos;
• Supervisão e Gerenciamento de obras;
• Supervisão do EGP- Escritório de Gerenciamento de Projeto
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Parceiros Acadêmicos
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Contatos
Prof.João Carlos Boyadjian, MSc,MBA, PMP
PMI 15259, CRA 20279
Canal

Link

jcb@jcbmanagement.com.br
www.jcboyadjian.com
jcbmanagement
11-3045-1336
11-99971-8102
jcboyadjian
joao c boyadjian
boyadjian
copyright@jcboyadjian
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