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PRÉ-PLANEJAMENTO DE CURSO PARA GERENTE DE PROJETO 
 

Verificação da Organização Parceira 

1. Verifique as seguintes datas com o Representante da Organização Parceira: 
● Data de Início 
● Data de Término 
● Dias e horários dos workshops 
● Data da Apresentação Final 

2. Mantenha contato com a Organização Parceira para assegurar que todos requisitos de equipamento e 
local serão atendidos para a duração do workshop 

3. Organize uma visita a Organização Parceira pelo menos 10 dias antes do início do  workshop 
● Assegure que todos requisitos de equipamento e local tenham sido cumpridos 
● Imprima e entregue material promocional para os participantes selecionados 
● Imprima e entregue o Termo de Consentimento para ser assinado por todos estudantes que 

desejem terminar o workshop 
● Imprima e entregue o Contrato de Organização Parceira para ser assinados por ambos 

Representante da Organização Parceira e Gerente de Projeto 
 

Verificação dos Tutores 

1. Confirme os custos e despesas relevantes do workshop (ex: salário dos Tutores, transporte, 
alimentação, etc.) 

● Todos os custos e despesas relevantes são para ser esclarecidas com os Tutores antes que eles 
tenham recebido seus contratos 

2. Selecione o Tutor Coordenador, Cotutor e Assistente (se aplicável) e entregue seus contratos 
● Assegure que a Política de Proteção Infantil inclusa seja assinada 

 

 Preparação do Curso 

1. Certifique-se que as informações de contato e confirmação das assinaturas do Termo de 
Consentimento tenham sido recebidas por todos participantes do programa  

2. Imprima o Manual do Tutor e entregue aos Tutores pelo menos uma semana antes do início do 
workshop 

3. Instrua os tutores onde pegar os equipamentos necessários (ex., Telefones e carregadores, pendrives, 
laptops, caixas de som, cabos extensores, adaptadores, etc.) e assegure que eles tenham feito isso 
antes da primeira aula  

 

4. Imprima cópias do livreto ‘Guia para fazer filmes’ para todos alunos. Esses são para ser colocados em 
envelopes/sacos plásticos e encadernados, se possível 

5. Compre cadernos e canetas para os alunos  
6. Entregue aos alunos apostilas e cadernos (se aplicável) na primeira aula do curso 
7. Complete a Planilha para Projeto de Workshop 
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Responsabilidades do Workshop  
 

Durante o percurso do workshop, o Gerente de Projeto deve: 
 

1. Frequentar em dias alternados as aulas do curso 
a. Conferir o progresso dos alunos 
b. Resolver qualquer problema enfrentado pelo Tutor 
c. Assegurar que o Tutor Coordenador esteja completando a Relatório Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


