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Planejamento e Controle de 

Projetos 

5 TADS – FSR

Prof. Esp. André Luís Belini

Apresentação do Professor

Nome: André Luís Belini de Oliveira

Formação:

• Bacharel em Sistemas de Informação

• MBA em Gestão Estratégica de Negócios

• Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior

Principais atividades profissionais já exercidas:

• Suporte Técnico

• Analista de Sistemas

• Gerente de Projetos

• Professor Ensino Fundamental

• Professor Ensino Técnico

• Professor Universitário (Graduação e Pós Graduação)

• Coordenador de Curso
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Apresentação da Disciplina

Componente Curricular: Planejamento e Controle de Projetos

Carga horária: 80 horas

Competências:

• Identificar modelos de sistemas de informações;

• Conhecer cronogramas de implantação de sistemas de informações;

• Identificar os sistemas operacionais e os sistemas de segurança aplicados
a Sistemas de Informação;

• Identificar as etapas para elaboração de projetos de Sistemas de
Informação;

• Conhecer diferentes modelos de elaboração e gerenciamento de projetos.
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Habilidades:

• Planejar e desenvolver documentos de pesquisas de informações e
organização de dados;

• Pesquisar os requisitos e os recursos necessários para implantação de
Sistemas de Informação;

• Avaliar o desempenho do sistema de gerenciamento de Sistemas de
Informação, em atividades individuais e em grupo;

• Analisar requisitos e critérios para elaboração de propostas de projetos de
Sistemas de Informação;

• Aplicar os requisitos e os recursos necessários na implementação de um
Sistema de Informação;

• Conceber e estruturar documentação de projetos, a partir de decisões, em
grupo de trabalho, baseadas em levantamentos técnicos;

• Elaborar cronogramas de implantação de sistemas de Sistemas de
Informação; empregando métodos, técnicas e procedimentos estruturados,
com auxílio de ferramentas de informática;

4



2

Apresentação da Disciplina (Continuação)

Habilidades: (continuação)

• Instalar os meios e recursos de segurança de acordo com projeto, normas
e padrões internacionais;

• Empregar técnicas e procedimentos de trabalho, instrumentos, ferramentas
convencionais e informatizadas, de acordo com especificações, instruções
e normas técnicas;

• Atender usuários, administrando a base de dados, dentro dos princípios de
qualidade, produtividade e de preservação ambiental, podendo, quando for
o caso, prestar assistência técnica;

• Elaborar especificações técnicas de Sistemas de Informação com base nas
descrições e metas a serem alcançadas com a utilização do sistema;

• Estabelecer cronogramas e bases de custos compatíveis com a proposta
de um projeto;

• Participar de equipe multidisciplinar de desenvolvimento de projeto de
Sistemas de Informação;
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Habilidades: (continuação)

• Utilizar análises de risco prevendo a estrutura de ajuste para as situações
de desvio de cronogramas e metas previstos;

• Fazer análise crítica e objetiva das técnicas de planejamento e
gerenciamento de atividades e de etapas vinculadas a projetos de estrutura
de Sistemas de Informação;

• Estabelecer relações cordiais com clientes internos e externos;

• Avaliar a qualidade de aplicações e softwares para Sistemas de
Informação.
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Bases Tecnológicas

• Concepções de projeto; Características dos Projetos; Elementos Básicos
para a elaboração do Projeto: etapas, cronograma, infra-estrutura,
ferramentas: gráfico de flechas (PERT-CPM), Gráfico de barras (GANTT),
Estratificação de Eventos; desenvolvimento, avaliação, pesquisa: definição
da coleta de dados, informações tecnológicas; estudos e análise da
viabilidade econômica e dos aspectos relativos à segurança, elaboração do
memorial descritivo do projeto; ensaios e simulação, estruturação do
documento do projeto, técnicas de apresentação; Gerenciamento de Risco,
Administração de Orçamento, Métricas, Ciclo de Vida de um Projeto;
Análise de Custos; Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação do projeto.
Planejamento e gerenciamento de projetos de software: Criação do
Anteprojeto, Gerência de Configuração. Métricas.
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Bibliografia Básica

• CORTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de Informação. 1ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2008

• PHILLIPS, Joseph. Gerência de Projetos de Tecnologia de Informação. 9ª
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

• VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da
Informação, 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007

Bibliografia Complementar

• PRESSMAN, Roger S.. Engenharia de Software. 1ª ed. São Paulo:
Makron Books, 1995.

• BARTIÉ, Alexandre. Garantia da Qualidade de Software. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2002.

• SOMMERVILLE, Ian. Engenharia De Software. 8ª ed. São Paulo:
Addison_Wesley, 2008.
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Metodologia aulas

• Aulas expositivas

• Trabalhos em grupo

• Estudos de caso

• Desenvolvimento de um projeto em formato de artigo científico

• Apresentação final do projeto
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Critérios de Avaliação

Primeiro Bimestre (Peso 40%)

• Avaliação escrita - Peso 6,00

• Projeto em formato de artigo científico - Peso 4,00 (Sendo 3,00 conteúdo e
1,00 para formatação)

Segundo Bimestre (Peso 60%)

• Avaliação escrita – Peso 5,00

• Projeto em formato de artigo científico – Peso 5,00 (Sendo 3,00 conteúdo,
1,00 formatação e 1,00 apresentação)

Composição final da nota

• NF = (B1 * 0,40) + (B2 * 0,60)
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Apresentação da Disciplina (Continuação)

Datas Importantes:

• Avaliação Primeiro Bimestre (B1): 04 de Abril de 2013

• Prazo final para lançamento notas B1: 15/04/2013

• Avaliação Segundo Bimestre (B2): 13 de Junho de 2013

• Prazo final para lançamento notas B2: 17/06/2013

Entrega de Trabalho:

• Entrega parcial (B1): 28 de Março de 2013

• Entrega final (B2): 23 de Maio de 2013

• Apresentação artigo: 06 de Junho de 2013

Atenção ao cumprimento dos prazos!
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“Seja a mudança que você quer ver no mundo”

Mahatma Ghandi
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O que é um 

projeto?
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E seu projeto de vida?

• Como você quer estar daqui a 2 anos?

• Como você quer estar daqui a 5 anos?

• Como você quer estar daqui a 10 anos?

• Como você quer estar daqui a 20 anos?
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Definição de Projeto

De acordo com a norma ISO 10.006 (Diretrizes para qualidade 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, custo e recursos”.

Para o PMBOK:

» Projeto é “um esforço temporário empreendido para criar

um produto, serviço ou resultado exclusivo”.
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O que é um projeto?

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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Exemplos de Projetos

• Pessoais

• Corporativos

• Operacionais

• Pesquisa e Desenvolvimento

• Projetos de Engenharia

• Projetos de T.I. e Telecomunicações
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Não são exemplos de projetos

• Fabricação de um carro

• Venda de produtos

• Pagamento de fornecedores

» Resumindo: Não são caracterizados como projetos todas as

atividades rotineiras e repetitivas
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Projetos de T.I.
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Fases de um projeto
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Dúvidas?
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Prof. André Luís Belini
E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/


