COMUNICADO SOFTSUL/MGPDI 05A-2018
(publicado em 11/10/2018)

Curso e Prova de Introdução ao MGPDI (C1/P1 MGPDI)
17 de novembro de 2018, de 0830-1230h e 1400-1800h, em Chapecó -SC
A SOFTSUL comunica as condições para inscrição no Curso e Prova de Introdução ao MGPDI1 – Modelo
de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas organizações (C1/P1 MGPDI).
Local: UNOESC, Av. Nereu Ramos, 3777 D - Seminário - Chapecó SC
Data: 17 de novembro de 2018 (sábado)
Horário: 0830-1230h e 1400-1800h
Instrutor: Ana Márcia Debiasi Duarte
Duração: 8 horas (7h30’ de curso C1 e 30’ de prova P1 no final)
Instrutor: Ana Márcia Debiasi Duarte
Mestre em Computação Aplicada pela Universidade do Vale do Itajaí (2014) , possui Master em
qualidade pela Université de Tours - França (2004) e graduação em Ciência da Computação pela
Fundação Universidade Regional de Blumenau (1993). Atualmente é consultora de implementação
oficial MPS.BR e consultora em gestão de projetos e qualidade de processos de software, professora de
graduação e pós-graduação Universidade Unoesc.
Material didático




Curso C1: aula expositiva, com apoio de slides power point
Prova P1: tipo múltipla escolha, com aprovação mediante nota igual ou superior a sete
Material de apoio: Guia Geral MGPDI e o Guia de Avaliação MGPDI, disponíveis em
http://softsul.org.br/mgpdi/Guias

Ementa do C1/P1 MGPDI


Motivação



Projeto MGPDI
o Histórico e estrutura atual
o Passos para a qualificação de pessoas



Modelo de Referência MR-MGPDI
o Principais conceitos relacionados
o Visão geral dos perfis e processos relacionados
o Visão geral dos processos e seus resultados esperados
o Visão geral dos atributos de processo

o Ferramenta de apoio à implementação (SGPDI – Sistema de Gestão da Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação)


Modelo de Avaliação MA-MGPDI
o Principais papeis e etapas
o Ferramenta de apoio à avaliação (AA – Appraisal Assistant)



Prova de conhecimento (30’ finais)

Público Alvo


Profissionais interessados no modelo MGPDI de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PD&I) nas organizações, que é aplicável a qualquer organização independentemente
do porte, tipo e atividade.

Pré-requisito


Não há pré-requisito para inscrição no curso e prova C1/P1 MGPDI.

Inscrição





R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por participante.
Link inscrição: no site www.mgpdi.org.br/Agenda/Cursos ou
http://softsul.org.br/mgpdi/?page_id=61&lang=pb
ATENÇÃO: com cinco dias de antecedência, este curso/prova está sujeito a confirmação
mediante a inscrição de um mínimo de 15 participantes
Pessoa para contato: Rosane Melchionna (rosane@softsul.org.br)

SOFTSUL






É responsável pela:
publicação deste COMUNICADO
inscrição dos participantes
confirmação da realização deste curso/prova
emissão de certificados de aprovação neste curso/prova aos que participaram efetivamente no
curso e foram aprovados na prova

Porto Alegre-RS, 11 de outubro de 2018
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Coordenador Executivo do Projeto MGPDI
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José Antonio Antonioni
Diretor Presidente da SOFTSUL

