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MATÉRIA: GESTÃO DE PROJETOS

� Curso: Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas

� Semestre: 4°

� Ano: 2015/2



O QUE FAZER NUM PROJETO?



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O projeto final deverá ser o planejamento do

projeto de TCC, que será desenvolvido no

próximo módulo.

� Como o planejamento faz parte do TCC, utilizar

esse trabalho para antecipar parte do projeto

final, já fazendo todo o trabalho de planejamento

estratégico e operacional do projeto.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Esse trabalho será realizado em conjunto com as

demais disciplinas do semestre, pois os conhecimentos

adquiridos nas demais disciplinas serão fundamentais

para esse projeto.

� Aproveitar esse trabalho para aprofundar os

conhecimentos na área de projetos, elaborando um

trabalho bem estruturado, com cálculos precisos, pois

aquilo que aqui for planejado poderá ser executado,

no próximo semestre.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Esse projeto contempla, obrigatoriamente, o

conhecimento de várias ferramentas de Gestão de

Projetos, preferencialmente tecnologias livres,

portanto, aproveite o espaço das aulas e também

das atividades complementares para exercitar e

aprofundar seus conhecimentos nas ferramentas

existentes.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Aprofundar os conhecimentos em Gestão de

Projetos, através de atividades práticas e

factíveis.

� Elaborar o planejamento do Projeto de TCC,

portanto, utilizar dados verídicos para o projeto a

ser desenvolvido.

� Aproveite a vantagem de começar o projeto com

um semestre de antecedência para fazer um

EXCELENTE planejamento.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Conhecer várias ferramentas

� Treinar o trabalho em equipe

� Planejar e gerenciar recursos

� Elaborar cronogramas

� Realizar estudos de viabilidade (técnica, legal e

financeira)



METODOLOGIA

� O trabalho deverá ser realizado em grupo de no

máximo 3 pessoas.

� Não serão permitidos trabalhos individuais

� Cada grupo deverá ter um nome (Use a

criatividade)

� Preencher o Formulário de Identificação do grupo

e devolver ao professor, através do Moodle.



METODOLOGIA

� O trabalho deverá ser desenvolvido,

obrigatoriamente, com o auxilio de Ferramentas

de Software.

� Seguir o padrão para elaboração de Projetos.

� Seguir o modelo de TCC proposto pelo Instituto,

pois o Projeto fará parte do Projeto Final do TCC.



METODOLOGIA

� Definir a linha de pesquisa e desenvolvimento

� Analisar o cenário local e global para a aplicação

desse projeto

� Justificar sua escolha com base na análise acima

� Realizar o estudo de viabilidade desse projeto

� Desenvolver a ideia central do projeto

� Mostrar os resultados que serão obtidos

� Conclusões e demais padronizações necessárias



METODOLOGIA

� Lembre-se, esse é um PROJETO, portanto, você

ainda não terá que desenvolver nada, pelo menos,

não obrigatoriamente.

� Essa etapa será apenas de planejamento e não de

desenvolvimento.

� Você estará antecipando o trabalho que será feito

no próximo semestre, portanto, aproveite seu

tempo! A Gestão do Tempo é fator imprescindível

ao sucesso do projeto



DATA PARA ENTREGA

� Entrega parcial(Demanda, Estudo de Viabilidade,

Banco de Possíveis Projetos: Termo de Abertura do

Projeto, Projeto: tarefas com datas) : 09/10/2015

� Entrega final (todas as etapas): 27/11/2015

� A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

11/12/2015

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 

serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA

� A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o

upload do arquivo, em local específico para tal.

� O formato para a entrega será única e

exclusivamente em formato .docx ou .odt, não

sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� 1º Entrega (N1): 20% da nota

� Atividades em sala (N2): 20% da nota (estudos de

caso e outras atividades que serão realizadas em

datas posteriormente combinadas)

� 2º Entrega + apresentação (N3): 30% da nota

� Avaliação Individual (N4): 30% da nota

Todas as notas serão atribuídas de 0 a 10, 

aplicando-se os pesos posteriormente



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota Final = (N1 * 20%) + (N2 * 20%)

+ (N3 * 30%) + (N4 * 30%)



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

� Pense muito bem na montagem do seu grupo

� Explore os potenciais de cada membro, lembre-se,

gerir pessoas é uma das partes mais difíceis de

um projeto.

� Distribua muito bem as tarefas

� Elabore um cronograma real, com datas possíveis

e cobre a realização desse cronograma!



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

� Fale com os professores das demais disciplinas,

peça dicas sobre os projetos que pretendem

desenvolver.

� Se possível, façam pesquisas sobre o produto a

ser desenvolvido.

� A Internet pode ser um poderosa ferramenta de

pesquisa, mas cuidado com as fontes utilizadas.



ALINHAMENTO COM EMPRESA JR.

� Esse projeto de pesquisa está alinhado com a 2ª

Fase da Empresa Jr., que envolve o início de

novos projetos e o aprimoramento de projetos já

existentes.

� De um projeto de TCC pode nascer uma grande

oportunidade de negócio, aproveite essa

oportunidade e crie aquilo que pode ser seu

futuro!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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