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EMENTA

A disciplina contempla a compreensão das áreas de

conhecimento de gerenciamento de projetos,

incluindo as entradas e saídas de cada processo.



OBJETIVOS

� Contextualizar o desenvolvimento de projetos de

sistemas. Reconhecer técnicas de gerenciamento

de projetos e identificar meios de aplicá-las.

Conhecer as boas práticas utilizadas para o

gerenciamento de projetos.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

� Conceitos de gerenciamento de projetos.

Gerenciamento de integração. Gerenciamento de

escopo. Gerenciamento de tempo. Gerenciamento

de custos. Gerenciamento de qualidade.

Gerenciamento de recursos humanos.

Gerenciamento de comunicações. Gerenciamento

de riscos. Gerenciamento de aquisições.



METODOLOGIAS

� O conteúdo da disciplina será desenvolvido por

meio de:

� Aulas expositivas, seguidas de exercícios de

aplicação;

� Análise de estudos de casos;

� Apresentação de exercícios a serem desenvolvidos

em classe ou extra classe, para analise, correção e

discussão.
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AULA 01

“Seja a mudança que você 

quer ver no mundo”

Mahatma Ghandi



O que é um 

projeto?



O QUE É UM PROJETO?



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?



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”.



DEFINIÇÃO DE PROJETO

Para o PMBOK:

Projeto é “um esforço temporário empreendido

para criar um produto, serviço ou resultado

exclusivo”.



DEFINIÇÃO DE 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



EXEMPLOS DE PROJETOS

� Pessoais

� Corporativos

� Operacionais

� Pesquisa e Desenvolvimento

� Projetos de Engenharia

� Projetos de T.I. e Telecomunicações



NÃO SÃO PROJETOS

� Fabricação de um carro

� Venda de produtos

� Pagamento de fornecedores

Resumindo: Não são caracterizados como

projetos todas as atividades rotineiras e

repetitivas



PROJETOS EM TIC



FASES DO PROJETO



PRINCIPAIS VARIÁVEIS DO PROJETO



BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS

� Simplicidade de propósito

� Clareza de propósito e escopo

� Controle independente

� Facilidade de medição

� Motivação da equipe



BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS

� 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



CICLO DE VIDA DE PROJETOS

� Permite observar ou criar, antecipadamente o

que queremos que aconteça no projeto, além de

favorecer uma visão macro de todo o projeto.

� Planejar e priorizar o consumo de recursos a cada

etapa do projeto

� Elaborar um projeto de viabilidade sobre o que

será desenvolvido.

� Antecipar riscos e avaliar oportunidadades



CICLO DE VIDA DE PROJETOS

� Criar pontos de referência para avaliação da

qualidade

� Sequência lógica de fatos e eventos

� Prever mudanças de ritmo e estilo, aumento de

despesas, tempo e recursos utilizados.

� Quais trabalhos serão desenvolvidos em cada fase

e quem estará envolvido nestes trabalhos



CICLO DE VIDA DE PROJETOS



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 projeto

� Programação das atividades no tempo disponível e/ou necessário.

� Determinação dos resultados tangíveis (marcos ou “milestones”)

� Programação e aprovisionamento dos Recursos Humanos

Iniciar Planejar Executar Finalizar



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

sido cumpridas.

� Realocação dos recursos humanos do projeto para outras

atividades ou projetos.

� Elaboração da memória técnica do projeto.

� Acompanhamentos

Iniciar Planejar Executar Finalizar



CARACTERÍSTICAS DAS FASES DE UM

PROJETO

� O término e a aprovação de um ou mais produtos

caracteriza uma fase do projeto.

� Chamamos genericamente de produto o resultado

mensurável e verificável do trabalho, com uma

especificação , um relatório de estudo de viabilidade,

um documento de projeto detalhado ou um protótipo.

� Em qualquer projeto específico, as fases também

podem ser subdividadas em subfases devido as

restrições de tamanho, complexidade, nível de risco e

fluxo de caixa.



CARACTERÍSTICAS DAS FASES DE UM

PROJETO

� Uma fase do projeto, em geral, é concluída com

uma revisão do trabalho realizado e dos produtos

para definir a aceitação, se ainda é necessário

algum trabalho adicional ou se a fase deve ser

considerada encerrada.

� Uma fase pode ser encerrada sem a decisão de

iniciar outras fases. Por exemplo, o projeto

terminou ou o risco é considerado grande demais

para que sua continuação seja permitida.



SEQUENCIA TÍPICA DAS FASES DE UM

PROJETO



CICLO DE VIDA DO PROJETO E DO PRODUTO

� Muitos projetos estão ligados ao trabalho em

andamento da organização executora.

� Normalmente, as organizações somente aprovam

formalmente um projeto após o término do estudo

de viabilidade, um plano preliminar ou alguma

forma equivalente de análise : nesses casos, o

planejamento ou análise preliminar assume a

forma de um projeto separado.



CICLO DE VIDA DO PROJETO E DO PRODUTO

� A definição do ciclo de vida do projeto também irá

identificar quais ações de transição no final do

projeto serão incluídas ou não para ligar o projeto

às operações em andamento.

� É necessário cuidado para distinguir o ciclo de

vida de um projeto do ciclo de vida de um

produto.

� O ciclo de vida do projeto passa por uma série de

fases até criar o produto.



CICLO DE VIDA DO PROJETO E DO PRODUTO



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

� Partes interessadas no projeto são pessoas e

organizações ativamente envolvidas no projeto ou

cujo interesses podem ser afetados como

resultado da execução ou do término do projeto.

� Eles podem também exercer influência sobre os

objetivos e resultados do projeto.



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

� A equipe de gerenciamento de projetos precisa

identificar as partes interessadas, determinar

suas necessidades e expectativas e, na medida do

possível, gerenciar sua influência em relação aos

requisitos para garantir um projeto bem

sucedido.



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

� Gerentes de projeto: A pessoa responsável pelo

gerenciamento do projeto.

� Cliente/usuário: A pessoa ou organização que

utilizará o produto do projeto.

� Organização executora: A empresa cujos

funcionários estão mais diretamente envolvidos

na execução do trabalho do projeto.



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

� Membros da equipe do projeto: O grupo que está

executando o trabalho do projeto.

� Equipe de gerenciamento do projeto: Os membros

da equipe de gerenciamento que estão

diretamente envolvidos nas atividades de

gerenciamento.

� Patrocinador: A pessoa ou grupo que fornece os

recursos financeiros, em dinheiro ou em espécie,

para o projeto.



PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

� Influenciadores: Pessoas ou grupo de pessoas que não

estão diretamente ligados ao projeto, mas que podem

influenciar positiva ou negativamente o projeto.

� PMO (Projetc Management Office): Se existir na

organização executora, o PMO poderá ser uma parte

interessada se tiver responsabilidade direta ou

indireta pelo resultado do projeto.

� O PMO não é uma pessoa, mas sim um departamento

ou uma área da empresa.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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