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Ferramentas de Software para 
Gestão de Projetos

Prof. Esp. André Luís Belini

Apresentação do Professor

Formação Acadêmica:
• Bacharel em Sistemas de Informação
• Pós graduado em Didática e Metodologia para o 

Ensino Superior
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
Atualmente é coordenador dos cursos de Ciência da
Computação, Engenharia da Computação e
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Docente do Ensino Superior desde 2008
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Contatos do Professor

• Nome: André Luís Belini
• E-mail: andre.belini@aedu.com
• E-mail: andre.luis@profandreluisbelini.com.br
• Site: www.profandreluisbelini.com.br
• Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com

Ementa do Módulo

� Introdução ao PMBOK e Ferramentas para Gestão 
de Projetos. 

�Planejamento de Escopo e Tempo na Gestão de 
Projetos. 

�Planejamento de Recursos e Custos na Gestão de 
Projetos. 

�Gestão Múltipla de Projetos e Software Livre
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Aula 01

Introdução ao PMBOK e Ferramentas para 

Gestão de Projetos

Projeto Final

Definições Gerais de Projetos

• De acordo com a norma ISO 10.006 (Diretrizes para qu alidade de 
gerenciamento de projetos):

» Projeto é “ um processo único, consistindo em um grupo de

atividades coordenadas e controladas com data para início e

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme

requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, cu sto e

recursos”.

• Para o PMBOK:

» Projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um

produto, serviço ou resultado exclusivo”.
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Projetos Definições de Projetos

• Um projeto é um empreendimento temporário, instituído única e

exclusivamente para alcançar um objetivo.

• São executados por pessoas

• Possuem recursos limitados

• Precisam ser planejados, executados e controlados

• Possuem propósito e objetivos distintos

• São de duração limitada, com data para início e término

• Possuem recursos próprios

• Possuem administração e estrutura próprias
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Fases de um projeto Principais variáveis de um projeto
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Características e benefícios da gestão projetos

• Simplicidade de propósito

• Clareza de propósito e escopo

• Controle independente

• Facilidade de medição

• Motivação da equipe

• Sensibilidade ao estilo de administração e liderança

• Útil do desenvolvimento individual

• Favorece a discrição e segurança

• Mobilidade

• Facilidade de distribuição

Metodologia PMBOK / PMI

• Integração
• Escopo
• Tempo
• Custo
• Qualidade
• Recursos Humanos
• Comunicações
• Riscos
• Aquisições
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Ciclo de vida projetos

• Permite observar ou criar, antecipadamente o que queremos q ue
aconteça no projeto, além de favorecer uma visão macro de tod o
o projeto.

• Planejar e priorizar o consumo de recursos a cada etapa do
projeto

• Elaborar um projeto de viabilidade sobre o que será desenvol vido.
• Antecipar riscos e avaliar oportunidadades
• Criar pontos de referência para avaliação da qualidade
• Sequência lógica de fatos e eventos
• Prever mudanças de ritmo e estilo, aumento de despesas, temp o e

recursos utilizados.
• Quais trabalhos serão desenvolvidos em cada fase e quem esta rá

envolvido nestes trabalhos

Ciclo de Vida de Projetos
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Fases do Projeto - Iniciar

• Iniciar: Essa é a primeira etapa do ciclo de vida do

projeto e é mais conceitual.

• Nesse momento, as necessidades são identificadas e

traduzidas para uma situação problema.

• Esse também é o momento de equacionar o problema

e determinar as metas a serem alcançadas.

Iniciar Planejar Executar Finalizar

Fases do Projeto - Planejar

• Planejar: Essa é uma das etapas mais importantes do ciclo de

vida do projeto. As atividades mais comuns dessa etapa são:

• Detalhamento das metas e objetivos a serem alcançados (base é a

proposta inicial)

• Definição do gerente do projeto

• Detalhamento das atividades e estruturação analítica do pr ojeto

• Programação das atividades no tempo disponível e/ou necess ário.

• Determinação dos resultados tangíveis (marcos ou “mileston es”)

• Programação e aprovisionamento dos Recursos Humanos

Iniciar Planejar Executar Finalizar
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Fases do Projeto - Executar

• Executar: Essa é a fase onde o projeto é colocado em prática

As atividades mais comuns dessa etapa são :

• Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto

• Executar as etapas previstas e programadas

• Utilizar os recursos humanos e materiais dentro do que foi

programado (dentro do que for possível)

• Efetuar reprogramações do projeto.

• Monitoramento das atividades

• Análise do progresso

Iniciar Planejar Executar Finalizar

Fases do Projeto - Finalizar

• Finalizar: Essa é a fase relacionada ao encerramento do projeto

As atividades mais comuns dessa etapa são :

• Aceleração das atividades que, eventualmente, não tenham s ido

cumpridas.

• Realocação dos recursos humanos do projeto para outras

atividades ou projetos.

• Elaboração da memória técnica do projeto.

• Acompanhamentos

Iniciar Planejar Executar Finalizar
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Sequência de Fases de um Projeto Ciclo de Vida do Projeto X Produto
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Partes interessadas no projeto Organização Funcional
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Ferramentas para Gestão de Projetos

• O processo de gerenciamento de projetos não é
das tarefas mais simples, portanto, fazer uso de
ferramentas de software para auxiliar todo o
processo é uma prática indispensável.

• Você pode usar diversas ferramentas, das mais
simples até as mais completas, ou mesmo,
simples planilhas, mas o importante é garantir o
gerenciamento de todas as etapas

O MS Project

• Quando se fala em ferramentas de gestão de
projetos, o MS Project sempre é um dos mais
lembrados.

• A primeira versão do Project foi lançada em 1985.
• Uma das características mais marcantes do

Projetc é seu aspecto visual, constituído de um
conjunto de planilhas e gráficos que permitem
muita facilidade de manuseio.
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Características básicas do Project

• Os recursos que mais se destacam, referentes ao 
gerenciamento de processos, são:

Geral
• Baseia-se no modelo Diagrama de Rede (ou

diagrama de precedências): as tarefas do projeto
são criadas na forma de blocos interligados,
formando uma rede.

• Utiliza tabelas no processo de entrada de dados.
Existe um conjunto padrão de tabelas e o usuário
pode criar suas próprias tabelas.

Características gerais do Project

• Em algumas situações, o gráfico de Gantt é gerado
automaticamente, auxiliando o processo de entrada
de dados

• Aceitam-se relações de precedências entre tarefas do
tipo Fim-início, Início-Início, Fim-Fim e Início-Fim.

• Permite tarefas recorrentes (ocorrem de forma
repetitiva)

• Permite estabelecer níveis hierárquicos por meio de
tarefas resumo, sendo uma aspecto muito útil na
criação da Estrutura Analítica de Projetos (EAP)
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Características gerais do Project

• Permite uso de subprojetos
• Possui recursos para agrupar, filtrar e classificar

tarefas
• Possui um conjunto padrão de relatórios e o

usuário pode criar seus próprios
• Permite a inclusão de “campos do usuário”, que

aceitam diversos tipos de operação.

Gerenciamento de tempo (datas e folgas)

• O cálculo da rede é feito automaticamente com a
entrada de dados.

• Permite definição de “semana de trabalho”,
expediente de trabalho e feriados.

• Permite o uso de “datas programadas” para as
tarefas

• Permite o uso do modelo probabilístico
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Gerenciamento de recursos

• Os recursos são ligados diretamente às tarefas
• Existem dois tipos de recursos: trabalho (pessoal

ou equipamento) e material
• Permite redistribuição de recursos (ou nivelamento

de recursos), manual ou automática.

Gerenciamento de custos

• Os custos são ligados diretamente às tarefas na 
forma de custos fixos ou indiretamente na forma 
de custos dos recursos.
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Tela inicial software Exemplo projetos
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ClockingIT – Gerenciamento online

• O software ClockingIT é um gerenciador de
projetos online e gratuito, para um número
ilimitado de projetos.

• Não possui todos os recursos do MSProject, mas
é uma boa alternativa, não somente por ser
gratuito, mas por ser online e permitir a interação
de membros do projeto simultaneamente, com
configuração de níveis de acesso e permissões
por projetos

ClockingIT – Gerenciamento online
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Endereço para acesso e cadastramento

• http://www.clockingit.com/

• Necessário informar um e-mail válido
• Após a criação da conta, você irá receber um link

personalizado para acessar sua conta
• Você receberá os dados para o acesso no e-mail

informado no cadastro

Exemplo ClockingIT
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Apresentação da tela no 1º acesso Tela Inicial
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OpenProject

• O OpenProject é um software Livre de
gerenciamento de projetos.

• Pode ser baixado e instalado sem custo de
licenças.

• É similar ao MS Project
• Para baixar o software, clique abaixo:
• http://sourceforge.net/projects/openproj/postdownl

oad?source=dlp

Tela OpenProject
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Atividade Prática – Projeto Final

Apresentação do Projeto a ser desenvolvido 
nesse módulo:

• Esse trabalho será parte do critério de avaliação 
do módulo de Ferramentas de Software para 
Gestão de Projetos

• Deverá ser feito em grupos, com no máximo, 4 
pessoas

• Deverá ser apresentado no dia 14/12/13

Descrição do Projeto - Etapa 1:

O projeto será dividido em 3 etapas, sendo elas:
• Etapa 1: Definir um projeto. A escolha do tema

será de livre escolha, mas deverá ser um projeto
factível, pois todas as etapas deverão ser
especificadas. O tema deverá ser definido ainda
na primeira aula.

• Após a definição do tema, o grupo já deverá já
começar a desenvolver a estrutura padrão do
projeto, conforme especificação a seguir:
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Estrutura do Projeto

1.Apresentação Inicial do Projeto (resumo)
2.Descrição do Projeto
3.Objetivos do Projeto
4.Justificativas do Projeto
5.Estudos de Viabilidade do Projeto
6.Desenvolvimento do projeto
7. Implantação do projeto
8.Apresentação de métricas do projeto
9.Análise dos resultados obtidos
10.Conclusão do projeto

Observações importantes

• O projeto deverá seguir todos os itens
especificados e também, obrigatoriamente, deve
ser gerenciado por um software, que ficará livre ao
grupo definir, podendo ser qualquer dos
apresentados em aula ou qualquer outro, a critério
do grupo.

• Todos os dados referentes as estatísticas e
métricas do projeto devem ser oriundas do
gerenciamento feito através do software
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Descrição do Projeto - Etapa 2:

• Entrega parcial do projeto, contemplando a
estrutura do projeto e o controle gerencial
realizado através do software.

• Essa entrega parcial será feita no dia 07/12/13 e
será uma prévia da entrega oficial.

• O objetivo é ajustar o projeto, deixando-o pronto
para a entrega final e também a apresentação.

• O trabalho deverá ser entregue no formato artigo
científico, padrão Anhanguera.

Descrição do Projeto - Etapa 3:

• Entrega do projeto final, no formato impresso e
também em arquivo digital, que deverá ser
enviado, por e-mail para o professor.

• E-mail para envio: andre.belini@aedu.com
• Assunto: Projeto Final – Ferramentas de Software

para Gestão de Projetos
• Corpo do e-mail: Nome completo e R.A. de todos

os envolvidos no grupo.
• O artigo deverá ser enviado em anexo, no

formado de documento e não em .pdf
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Descrição do Projeto - Etapa 3:

• Todos os projetos deverão ser apresentados e
poderão contar com recursos áudio visuais.

• A apresentação é obrigatória, deverá ser feita por
todos os membros da equipe e vale 2,00 pontos
no total da nota.

Critérios de avaliação

O projeto final será avaliado dentro dos seguintes 
critérios:

• Formatação: 1,00 ponto
• Cumprimento do prazo da etapa intermediária:

1,00 ponto
• Apresentação: 2,00 pontos
• Conteúdo: 6,00 pontos
• Projeto final entregue fora do prazo: Perde 50% da

nota
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