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Atividades Práticas – Gestão de Projetos
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Atividades Práticas

• Com base no conteúdo visto até o momento (aulas 1 a 4), e após o

feedback da prova e trabalho, cada grupo deverá reavaliar seu

projeto e fazer as adequações necessárias.
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Relembrando os pontos principais 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
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Apresentação Inicial do Projeto

• Descrever de forma resumida o projeto, apresentando as considerações

iniciais.

• Nesse ponto não se deve falar em objetivos, expectativas, resultados, etc.

É o momento de somente descrever rapidamente do que se trata o projeto,

dando uma ideia macro sobre este.
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Descrição do Projeto

• Descrever, agora em detalhes, o projeto.

• Abordar os aspectos principais do projeto, especificando cada item. Esse é

o momento de fornecer detalhes sobre o projeto, características técnicas,

administrativas e operacionais.

• Caso o seu projeto seja um projeto de software, cuidado para não fazer

diagramas específicos da modelagem do sistema, pois o objetivo de um

documento de projeto não é substituir a modelagem do projeto, pois essas

são atividades distintas e feitas por grupos distintos.

• Você pode mostrar aqui a estrutura analítica do projeto, mas não, por

exemplo, um diagrama de estados, de sequência ou qualquer outro

diagrama UML ou Estruturado (DFD, etc).
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Objetivos do Projeto

• Descrever, nesse caso, os objetivos do projeto, ou seja, os motivos para o

qual ele foi idealizado e quais os pontos que ele pretende resolver.

• Seu projeto foi idealizado para resolver algum problema e para chegar a

alguns objetivos. Esse é o momento de dizer quais são esses objetivos.

• Essa etapa servirá de base para que você possa, posteriormente, utilizar

para a justificativa do projeto.
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Justificativas do Projeto

• Nesse ponto, justifique seu projeto, defenda sua ideia, mostre o porque ele

deve ser desenvolvido.

• Imagine que você terá que vender seu projeto a outra pessoa e pense nos

argumentos necessários. Isso é o que você deve relatar nessa fase.

• Se você já tem todos os objetivos bem definidos (feito na etapa anterior),

aqui não será muito difícil justificar seu projeto, pois com base nos

objetivos, defenda seu projeto, justifique porque ele é importante.
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Estudos de Viabilidade

• Nesse caso, faça uma análise detalhada do seu projeto, considerando a

viabilidade do projeto.

• Para um projeto ser viável, alguns aspectos devem ser considerados, tais

como: finanças, viabilidade técnica e viabilidade legal.

• Também é nesse ponto que você demonstra ao cliente o retorno que o

projeto pode trazer (ROI) e, em quanto tempo isso será possível.

• Nenhum desses pontos pode ser feito com base em “chutes” ou

“achismos”, tudo aqui deve ser comprovado por fatos e números, que darão

ao cliente uma visão clara e subsídios para aprovar ou não o projeto.
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Desenvolvimento do Projeto

• Nesse ponto o projeto é, de fato, desenvolvido.

• Todos os aspectos e detalhes são feitos e, se for o caso, a implementação

prática também. É nessa etapa que o projeto é realmente desenvolvido.

• Como o desenvolvimento do projeto é prático e envolve outras equipes,

como por exemplo, no caso de um projeto de softwares, a equipe de

programadores, testes, infra-estrutura, entre outros profissionais, é

importante que a equipe de projetos esteja atenta a tudo isso,

quantificando, registrando e coletando estatísticas importantes sobre o

projeto.

• Todos esses dados coletados servirão de base para as etapas posteriores

e finais do projeto.
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Implantação do Projeto

• Caso o projeto permita a implantação (aplicação prática no cliente), esta

deve ser considerada nesse tópico.

• Caso não seja possível fazer a implantação, pelo menos descrever o que

será feito no momento em que o projeto for implantado, descrevendo as

etapas da implantação, cuidados que serão tomados, etc.

• Mais uma vez, essa é uma etapa bastante prática, mas que não isenta a

equipe de projetos de continuar atuando e acompanhando os resultados.
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Apresentação de métricas do projeto

• Métricas são medidas, portanto, nesse ponto você apresenta as principais

medidas do seu projeto, ou seja, duração efetiva, resultados obtidos,

percentual de melhoria conseguido, maturidades alcançadas e qualquer

outra medida que ajude a dar base e sustentação ao seu projeto.

• Nas etapas de desenvolvimento e implantação, você deve ter coletado

vários dados sobre o projeto. Agora é o momento de quantificar tudo isso,

transformando esses dados em medidas e informações objetivas.

• Esse ainda não é o momento de analisar nada, apenas de realizar as

medidas, como por exemplo, do tempo planejado na etapa inicial do projeto

versus o tempo que realmente o projeto demorou para ser desenvolvido.
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Análise dos Resultados Obtidos

• Diante da implantação (ou pelo menos projeto de implantação), e das

métricas estabelecidas, faça uma análise crítica dos resultados, ou seja, se

o seu projeto atingiu aos objetivos propostos ou não.

• Esse é o momento de fazer a análise definitiva do projeto. Resultados

também sempre são melhor expressos por números, portanto, quantifique

novamente. Faça comparativos percentuais entre o planejado e o realizado,

entre o orçamento previsto e o realizado, entre todos os demais itens.
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Conclusão do Projeto

• Nessa fase seu projeto é concluído, com as observações finais e

considerações sobre os resultados obtidos.

• Não é o momento para se falar em objetivos, expectativas, etc, e sim,

apenas fazer considerações finais sobre o que já foi feito.

• Concluir não quer dizer também justificar atrasos, estouros de orçamentos

ou qualquer outro fato que tenha fugido ao controle e planejamento.

• Relate, de forma objetiva, suas observações, que devem sempre ser

técnicas e nunca pessoais.
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Atividades Práticas Proposta

• Cada grupo irá entregar seu projeto a outro grupo, que deverá analisar o

projeto e elaborar um “relatório” sobre o que foi entendido.

• Somente com base na descrição do projeto, sem qualquer outro contato

com a equipe proprietária do projeto, relate o que você faria com esse

projeto.

• Após a elaboração desse relatório, vocês deverão entrar em contato com o

grupo proprietário do projeto e ver se o que entenderam e relataram é o

que o grupo pretendia.

• O grupo proprietário do projeto irá receber esse relatório e providenciar os

ajustes necessários.
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Atividades Práticas Propostas

• O projeto deve ser refeito e enviado novamente ao professor até o término

da aula.

• Essas correções ainda serão consideradas para a nota do 1. Bimestre.
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Recursos que deverão ser utilizados

• Cronogramas (estimado e realizado)

• Planilhas de orçamentos (rever aula 04)

• Estimativas de custos

• Estimativas de retorno

• Use a internet como fonte de pesquisa para as estimativas de custo.

• Lembre-se: todos os dados devem ser comprovados matematicamente e

não ser aleatoriamente colocados no projeto.
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