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Gerenciamento de Projetos (continuação)

• Até o momento, tratamos a gestão de projetos de uma forma bastante

abrangente, considerando os mais variados tipos de projetos.

• Agora, vamos tratar a gestão de projetos voltando um pouco mais o foco

para projetos de software.

• Desenvolver um projeto de software também está muito além de pensar em

linguagens de programação, códigos, telas, diagramas, etc.

• O gestor de um projeto de software deve ter os mesmos pré-requisitos já

tratados nas aulas anteriores, além das habilidades técnicas específicas,

que não são essenciais, mas facilitam muito o trabalho.

3

Relembrando um Sistema de Informação
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Tipos de decisões comuns a um gerente de projetos
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Entendendo o processo de tomada de decisão
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Como mensurar a qualidade das decisões?

• Precisão

• Abrangência

• Imparcialidade

• Velocidade (eficiência)

• Coerência

• Obediência a um processo
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Alguns tipos de sistemas de informações

• O gerente de projetos que vai trabalhar com projetos de software, precisa

entender um pouco melhor os diversos tipos de sistemas de informações,

suas necessidades e aplicações, pois tudo isso envolve diretamente a

forma como o projeto deve ser conduzido e monitorado.

• Seguem alguns tipos:

1. Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

2. Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

3. Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE)

4. Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo (SADG)
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Partes de um projeto e construção de um sistema
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Perguntas que devem ser respondidas

• O que causou o problema?

• Por que ele persiste?

• Por que ele não foi resolvido?

• Quais são os objetivos de uma solução?

• Requisitos de informação
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Mensurando riscos do projeto
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Novos desafios em sistemas de informações

• Design da interface do usuário

• Custos de implementação ou execução

• Envolvimento e influência do usuário

• Dificuldade de comunicação usuário-projetista

• Apoio e comprometimento da organização

• Nível de complexidade e risco

• Qualidade do gerenciamento de projetos

12



7

Vamos praticar um pouco
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Atividades 1

Ler o artigo que está no Blog, chamado:

Aula 07 – Artigo sobre projeto

Discutir em grupo o artigo

14



8

Atividade 2

• Retormar o seu projeto final e começar a adequá-lo.

• Revise o conteúdo, leia os artigos de exemplo e comece a fazer as

adaptações necessárias.

• Em todas as próximas aulas teremos um espaço para essa atividade.
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