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Planejamento e Controle de 

Projetos 

5 TADS – FSR

Prof. Esp. André Luís Belini

Apresentação do Projeto

• O presente projeto será desenvolvido ao longo do primeiro semestre, tendo

sua entrega dividida em duas etapas.

• O projeto deverá ser desenvolvido em grupo, sendo composto por no

mínimo 2 pessoas e, no máximo, 4 pessoas.

• O projeto será apresentado no formato de artigo científico (Padrão

Anhanguera)

• A entrega do projeto será feita no formato impresso e também em mídia

digital

• O projeto terá que ser apresentado pelo grupo no dia 06/03/2013.

• Projetos fora do padrão especificado serão penalizados com perda de

pontos.

• Projetos não apresentados serão penalizados com perda de pontos
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Descrição do projeto

• O projeto constitui-se num desafio aos alunos, fazendo parte da avaliação

parcial da disciplina de Planejamento e Controle de Projetos, do 5.

Semestre do Curso de TADS – FSR.

• Os alunos (grupo), terão liberdade para escolher um tema,

respeitando-se as características de um projeto e sua adequação aos

padrões estabelecidos.

• Os temas terão que ser definidos até a terceira semana de aula.
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Metodologia

• O grupo terá que seguir a algumas rotinas inerentes a própria concepção

do que é um projeto, fazendo disso um roteiro metodológico para a

elaboração do projeto.

Alguns itens que são obrigatórios:

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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Formas de escrita e organização do projeto

» O projeto deverá ser apresentado em formato de artigo científico,

conforme modelo padrão Anhanguera Educacional.

• Esses modelos estão disponíveis em:

http://sare.anhanguera.com/index.php/index/simplePages?servicePageName=

downloads

• Regras para escrita e padronização também podem ser encontradas no

site da faculdade, através do link:

http://www.anhanguera.com/bibliotecas/normas_bibliograficas/index.html

• Sugiro também que acessem alguns artigos publicados através das nossas

revistas especializadas. O acesso pode ser feito através do endereço:

http://sare.anhanguera.com/
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Formas de Avaliação

Entrega parcial (B1)

Nota máxima na primeira entrega: 4,00

Composição da nota

• Conteúdo: 3,00 pontos

• Formatação: 1,00 ponto

Entrega final (B2)

Nota máxima na primeira entrega: 5,00

Composição da nota

• Conteúdo: 3,00 pontos

• Formatação: 1,00 ponto

• Apresentação: 1,00 ponto
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Datas para as entregas

O projeto deverá respeitar as seguintes datas e etapas:

Primeiro Bimestre (B1)

Entrega parcial do projeto: 04/04/2013

O que deve ser entregue?

1. Apresentação Inicial do Projeto (resumo)

2. Descrição do Projeto

3. Objetivos do Projeto

4. Justificativas do Projeto

5. Estudos de Viabilidade do Projeto

Obrigatória a entrega impressa e digital
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Datas para as entregas (continuação)

O projeto deverá respeitar as seguintes datas e etapas:

Segundo Bimestre (B2)

Entrega final do projeto E apresentação: 06/06/2013

O que deve ser entregue?

6. Desenvolvimento do projeto

7. Implantação do projeto

8. Apresentação de métricas do projeto

9. Análise dos resultados obtidos

10.Conclusão do projeto

Obrigatória a entrega impressa e digital
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Dicas

1. Escolha um tema com o qual você tenha maior afinidade e acesso às

informações e recursos necessários.

2. Estabeleça uma rotina de trabalho e cronograma para o desenvolvimento

3. Escolha boas referências bibliográficas e faça, de fato, a leitura do que

indicar em seu trabalho. Cuidado com as fontes de pesquisa!

4. Distribua tarefas e monitore o seu desenvolvimento e cumprimento

5. Padronize a escrita (trabalho Frankenstein)

6. Revise o trabalho várias vezes

7. Confira todas as referências

8. Cuidado com as cópias (plágio)
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Aproveite seu tempo

• Falta de tempo não é justificativa para o projeto não ser elaborado.

• Aproveite bem seu tempo

• Você terá espaços durante as aulas para fazer isso também, portanto, não

falte!

• Não acredite que somente o espaço das aulas será suficiente para

desenvolver seu projeto. Utilize-o para discutir com o professor e grupo,

tirar dúvidas, mas reforço, a dedicação extra-classe é importantíssima.
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Prof. André Luís Belini 

E-mail: andre.belini@aedu.com

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


