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Objetivo

Compreender os conceitos inerentes à gestão de

projetos e suas práticas através dos processos,

ferramentas, ciclo de vida e como aplicá-los conforme

porte e complexidade;
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Alguns conceitos da Administração de Projetos

Soluções para se Gerenciar Projetos

Ciclo de Vida dos Projetos

Ferramentas para se Gerenciar Projetos

Processos para se Gerenciar Projetos, monitorar e 
controlar e encerrar.

Exercício Prático

Avaliação do Conhecimento

Agenda
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1 - O QUE É 

UM PROJETO?

Responda no 

wooclap
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Projetos Industriais
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Projetos de eventos
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2 - O QUE É 

UM PROGRAMA?

Responda no 

wooclap
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Exemplo Projetos esportivos
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3 - O QUE É 

UM PORTFOLIO?

Responda no 

wooclap
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Exemplo PECEGE
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4 - COMO SURGEM 

OS PROJETOS?
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Como selecionar?

Como priorizar?
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Sistema de Filtros

Seleção de projetos e priorização
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Priorização de Projetos

• Alinhamento com o planejamento estratégico

• Imposição por lei ou regulamentação

• Modelos de pontuação

• GUT – Gravidade, Urgência e Tendência

Necessidade da empresa Análise econômica financeira

• Retorno do Investimento (ROI – Return of Investiment)

• Tempo de Retorno (Payback Analysis)

• TIR - Taxa Interna de Retorno (IIR – Internal Interest

Rate)

• Relação do Custo Benefício (BCR – Benefit Cost Ratio)

• Valor Presente (PV – Present Value)

• Valor Presente Líquido (NPV – Net Present Value)

• Ponto de Equilíbrio (Break-even Analysis)

Atividades e projetos podem ser priorizados utilizando um ou mais dos seguintes critérios
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Seleção

Método Descição
Chave para Seleção

de Projetos

Valor presente (PV) Valor atual de fluxos de

caixa futuros

O maior valor de PV é

melhor

Valor presente líquido

(NPV)

Valor atual das entradas de

caixa menos o valor presente 

das saídas de caixa

Um valor negativo de

NPV é desfavorável. O

maior valor é melhor

Taxa interna de retorno 

(IRR)

A taxa de juro que torna o

valor presente líquido de todo

caixa igual a zero

A maior taxa de retorno

é melhor

Tempo de retorno O número de períodos de

tempo para atingir o ponto de 

equilíbrio

O menor tempo de

retorno é melhor

Razão custo benefício

(BCR)

Uma razão identificando a

relação entre os custos e os

benefícios de um projeto

proposto

Uma BCR menor do

que 1 é desfavorável. O

maior valor do BCR é

melhor

Critérios econômicos
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Seleção

Critério

Pontuação

Peso

Excelente Bom Pobre Ruim Resultado

30 20 10 0

Qualidade 0,2 X 6

Riscos 0,2 x 4

Melhoria perf. 0,3 X 9

Aumento de 

capacidade
0,2 x 2

Confiabilidad

e 
0,05 x 1

Atualização 

Tecnológica
0,05 x 1

Total 1 23
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Priorização de Projetos

Modelo de Pontuação

Critério Peso
Pontuação

Projeto A 

Pontuação

Projeto B

Pontuação

Projeto C

Prazo imposto 5 5 5 3

Lucro 3 4 3 4

Valor Agregado 2 4 3 2

Total Ponderado 45 40 31
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Priorização de Projetos

Modelo de Pontuação

PONTUAÇÃO

GRAVIDADE DO PROBLEMA
URGÊNCIA PARA

ELIMINAR O PROBLEMA

TENDÊNCIA DO PROBLEMA 

E SEU POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO

G U T

5
Os prejuízos e as 
dificuldades são 

extremamente graves
É necessária ação imediata

Se nada for feito a situação 

irá piorar rapidamente

4 Muito grave Com alguma urgência
Vai piorar em pouco tempo 

(até 1 mês)

3 Grave O mais cedo possível
Vai piorar a médio prazo 

(até 6 meses)

2 Pouco grave Pode esperar um pouco
Vai piorar a longo prazo

1 Sem gravidade Não tem pressa
Não vai piorar e pode até 

melhorar
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U
rg
e
n
te

Importante

Método gráfico de como Priorizar ?

Baixo

Alto

Alto

Baixo

projeto Tempo 
ret

rank `pontua
cao

rank Taxa 
Ret

Rank media rank

A 1a 1 20 2 5 2 1,66 1

B 2a 2 24 1 4 3 2,00 2

C 3a 3 22 3 7 1 2,33 3
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Características 
da 
complexidade

Alto grau de desordem, instabilidade, emergencial, não cartesiano, 
possui incertezas, irregularidades

Complexa dinamicidade, quando as partes reagem e interagem 
juntas de todas as formas na administração do projeto

Alta incerteza sobre os objetivos do projeto e como implementar 
os objetivos. O nível de incerteza varia de acordo com a 
maturidade individual dos analistas ou da empresa

Ambiente com muitas pessoas divergentes

Projeto baseado em estratégias emergentes que requerem 
constantes negociações

Não trabalha com metodologias
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O que 
necessitamos 
para 
gerenciarmos 
um
projeto 
complexo

Organização complexa

Trabalho de parceria,

Cultura complexa

Conhecimento integrado de gestão

Conhecimento das boas práticas e experiência

Sistema integrado de gestão com apoio de 
ferramentas
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Modelo visual 

para análise de 

porte e 

complexidade
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Modelo gráfico de bolha
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Tamanho da bola = valor custo anual do projeto
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26

A empresa também

tem que ser mantida

e estar operando 

suas atividades
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O que é
Gerencia-
mento de 
Operações ?

É uma área preocupada com a produção 
contínua de mercadorias e ou serviços. Seu 
objetivo é assegurar que as operações de 
negócios continuem de forma eficiente através 
do uso dos melhores recursos necessários para 
atender as exigencias dos clientes.

Os Projetos podem cruzar com as operações 
em vários pontos durante o ciclo de vida dos 
produtos:

• No Desenvolvimento de um novo Produto, na atualização de 
um Produto, ou na expansão da Linha de produção



PMI®2017
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Boas Práticas

Para se Gerenciar

Projetos
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Guiasde Referência

30 30

http://www.pmi.org/Marketplace/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100086201
http://www.pmi.org/Marketplace/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100086801
http://www.pmi.org/Marketplace/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101025801


PMI
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AGIL

scrum

fabricadejogos.net
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AGIL

scrum

fabricadejogos.net
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Os temas e os princípios permeiam os 
processos. Cada processo contém 
algumas atividades com papéis e 
responsabilidades já definidos.
Também, durante as atividades 
documentos devem ser gerados ou 
atualizados. Esses documentos já são 
fornecidos pela metodologia Prince2.

Surgiu na Inglaterra com o objetivo auxiliar os envolvidos em projetos de 
todos os portes, em qualquer ambiente, a cumprir as necessidades de 
custos, escalas, qualidade, escopo, riscos e benefícios.

gp4us.com.br/prince2
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gp4us.com.br/prince2

• Dirigindo o Projeto - Para atender ao comitê de projetos, através de 
relatórios e controles, informações necessárias às tomadas de decisões;

• Começando o projeto - Primeiro processo e que ocorre durante o pré-
projeto. Visa garantir que os pré-requisitos para o início de um projeto 
estejam disponíveis;

• Iniciação de um Projeto- Processo de iniciação de um projeto. Aqui 
ocorre o planejamento e surge o ambiente controlado do Prince2;

• Controlando um Estágio - Processo que fornece informações a respeito 
do andamento do projeto, alimentando as decisões de realinhamento 
do projeto;

• Gerenciando os limites de cada fase - Processo que garante o 
monitoramento e controle do projeto. Verifica o cumprimento do curso 
pré-estabelecido do projeto, e gera reação aos eventos inesperados.

• Fechando um projeto - Processo que garante o encerramento 
controlado de um projeto.

• Gerenciamento de entrega de produtos - Processo que garante a 
criação e a entrega de produtos conforme critérios pré-estabelecidos;

PROCESSOS
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O FEL se baseia na premissa de que a melhoria nas atividades de definição do projeto reduz o 
número de claims que podem ocorrer durante a execução, quando os custos para alterações 
são elevados. Adicionalmente, possui processos pelo qual uma companhia identifica e 
determina o escopo de um projeto complexo para alinhar com a necessidade do negócio 
(BARSHOP, 2004).

fundado em 1987 a fim de prover 
uma exclusiva orientação de 
pesquisa voltada para a análise de 
viabilidade de projeto, através da 
utilização de um banco de dados 
detalhado de forma 
parametrizada, contendo dados do 
ciclo de vida do projeto. 

abepro.org.br/biblioteca/
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IPMA (anteriormente INTERNET) tem uma longa 
tradição. Tudo começou em 1964 na França 

O documento de referência é o IPMA Competence Baseline (ICB). 
O National Competence Baseline (NCB) é a versão da ICB 
adaptada às necessidades locais, onde constam as competências 
necessárias para um gerente de projetos, pois segundo o ICBIPMA 
(2006) os aspectos culturais de cada país podem ser incluídos no 
respectivo NCB.
O NCB considera 46 elementos necessários para a formação de 
um profissional de projetos, sendo esses elementos classificados 
em três áreas: técnica, comportamental e contextual. 
O NCB representa esses elementos e sua classificação é 
denominado de “olho da competência”
“O olho da competência representa a integração de todos os 
elementos do Gerenciamento de Projetos como visto pelos olhos 
do Gerente de Projetos quando está avaliando uma situação 
específica. Este olho representa clareza e visão” 
(Lopes et al., 2012).
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É um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela 
Motorola em 1987 para melhorar sistematicamente os processos 
ao eliminar defeitos. Um defeito é definido como a não 
conformidade de um produto ou serviço com suas especificações.

O Seis Sigma ou Six Sigma pode ser definido como um conjunto de 
práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos 
processos dentro da empresa, eliminando os seus defeitos e as não 
conformidades de acordo com as especificações de fábrica.
Também representa melhoria da liderança ao fornecer 
instrumentos para que se reciocine sobre assuntos difíceis.

sobreadministracao.com
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DMADV - Utilizada em projetos focados

em criar novos desenhos de produtos,
serviços e processos

DMAIC - Para projetos focados em melhorar 

produtos, serviços e processos de negócios já 
existentes.

sobreadministracao.com
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O Lean Six Sigma visa diminuir os custos pois visa remover 
"Desperdício" de um processo e ajuda a resolver problemas 
causados por um processo que custam dinheiro à sua organização
O Lean é popular por sua abordagem metódica para agilizar os 
processos de fabricação e serviços, eliminando o desperdício e, ao 
mesmo tempo, continuando a agregar valor aos clientes.
Benefícios do uso do Lean Six Sigma?
As organizações enfrentam custos crescentes e aumentam a 
concorrência todos os dias. O Lean Six Sigma permite combater 
esses problemas e expandir seus negócios das seguintes formas: 
Aumenta o lucro; Diminui Custos; Melhora Eficiência e Eficácia
Ajuda a desenvolver pessoas / funcionários.
Lean Six Sigma baseia-se em práticas de senso comum e é 
concluído em cinco fases do DMAIC

Adapatado e traduzido por Boyadjian, de
Golleansixsigma.com
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é o conjunto de métodos e processos para abordar problemas, 
relacionados a futuras aquisições de informações, análise de 

conhecimento e propostas de soluções.
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Osterwalder (2004])
42
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É uma série de fases pelas quais um 
projeto passa do início a conclusão. Ele 
fornece a estrutura básica para o 
gerenciamento do projeto. As fases 
podem ser sequenciais, iterativas ou 
sobrepostas. Todos os projetos podem 
ser mapeados na estrutura genérica de 
ciclo de vida. 

01
Os ciclos de vida podem ser preditivos 
ou adaptativos. Há geralmente uma ou 
mais fases associadas e são chamadas de 
desenvolvimento. Os ciclos de vida de 
desenvolvimento podem ser preditivos, 
iterativos, incrementais, adaptativos ou 
um modelo híbrido.

02

Ciclo de Vida 
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Preditivo – O escopo e o prazo e o 
custo do projeto são 
determinados nas fases iniciais do 
ciclo de vida. Quaisquer alterações 
ao escopo são cuidadosamente 
gerenciadas Também são 
chamados de cascata (waterfall).

1
Relação iterativa: Escopo do projeto 
geralmente é determinado no inicio do 
ciclo de vida do projetos, mas as 
estimativas de prazo e custos são 
normalmente modificadas a medida que 
a equipe do projeto compreende melhor 
o produto. As iterações desenvolvem o 
produto por meio de uma série de ciclos 
repetidos enquanto os incrementos  
acrescentam sucessivamente a 
funcionalidade do produto. 

2
Relação incremental: a entrega é 
produzida por meio de uma série 
de iterações que sucessivamente 
adicionam funcionalidade em um 
prazo predeterminado. A entrega 
contem a capacidade necessária e 
suficiente para ser considerada 
completa somente após a iteração 
final. 

3

Relacionamento entre Fases e Ciclo de Vida
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Ciclo adaptativo: são ágeis, iterativos ou 
incrementais. O escopo detalhado é 
definido e aprovado antes do inicio de uma 
iteração. Os ciclos de vida adaptativos são 
também chamados ágeis ou de ciclos de 
vida orientados a mudanças.

4

Ciclo de vida hibrido: é uma combinação 
de um ciclo de vida adaptativo e um 
preditivo. Elementos conhecidos seguem o 
preditivo e os desconhecidos seguem o 
adaptativo.

5

Relacionamento entre Fases e Ciclo de Vida
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Sequencia continua dos Ciclos de Vida

PMI®2017
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Ferramentas

Para se Gerenciar

Projetos
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Ferramentas

Utilização de 

software 

para Gestão

copyright@jcboyadjian

software
MsProject
Primavera
Open Gantt
Fer.Ágeis
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Ferramentas 
e técnicas -
PMBOK® 6a. 
Ed. (132)

Ferramentas não agrupadas (50) – exemplos – publicidade, planejamento ágil, auditorias, 
reuniões com licitantes, métodos de comunicação, análise de requisites de comunicações. 

Método do caminho crítico

Habilidades interpessoais e de equipe (17)- exemplos – escuta ativa, avaliação de estilos de 
comunicação, gerenciamento de conflitos, tomada de decisão, liderança

Habilidades de comunicação (2) – feedback e apresentações

Técnicas de tomada de decisões (2) – análise de decisão envolvendo critérios múltiplos e 
votação

Técnicas de representação de dados (15) – exemplos – diagrama de afinidade, diagrama de 
causa efeito, fluxograma, mapeamento mental, histograma

Técnicas de análise de dados  (27) exemplos: análise de alternativas, análise de premissas e 
restrições; custo da qualidade, análise de árvore de decisão; análise do valor agregado

Técnicas de coleta de dados (9) – exemplos: benchmarking, brainstorming, folha de verificação, 
lista de verificação, entrevista, grupo de discussão; pesquisa mercado
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TEM QUE TER

GESTORES

DE PROJETOS?
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SIM..... E precisa Ter o vírus Gerentococus Projectus enraizado
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Requer conhecimento, disciplina, organização, ser persistente

E FOCADO
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Triângulo de Talentos do GP



Conhecer e Praticar o código de ética

Responsabilidade Respeito Justiça Honestidade
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Como aplicar tudo

isto em um projeto?
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Objetivo

Algo em cuja direção o trabalho deve ser orientado, uma posição
estratégica a ser alcançada, um resultado a ser alcançado, um produto a 
ser produzido ou um serviço a ser realizado.
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• É a aplicação de uma metodologia

adequada a organização ou ao projeto

desenvolvida por especialistas de

gerenciamento de projetos da

organização ou adquiridas de

fornecedores, associações e de

agencias governamentais.

• A metodologia é um sistema de

práticas, técnicas, procedimentos e

regras usadas por aqueles que

trabalham em uma disciplina.

SOLUÇÃO
Tailoring



O Gerente do projeto deve garantir

que a abordagem de gerenciamento

de Projetos deve capturar a

finalidade dos documentos de

negócio, tais como:

- Plano de negócios

- Plano de Gerenciamento de

benefícios do projeto

Documentos
do negócio de 

Gerenciamento de Projetos



• Plano de negócios – Estudo documentado de viabilidade

econômica usado para determinar a validade dos benefícios

de um componente ainda sem definição suficiente, usado

como base para a autorização de outras atividades de

Gerenciamento de Projetos.(Responsável pelo

Desenvolvimento e manutenção é o Patrocinador do projeto)

Documentos de Negócio
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Plano de Gerenciamento de benefícios do projeto – A explicação

documentada com a descrição dos processos para criar, maximizar e

sustentar os benefícios proporcionados por um projeto. Pode

contemplar:

- Benefícios alvo – valor tangivel ou intangivel

- Alinhamento estratégico – quanto os benefícios representam

- Cronograma para a realização dos benefícios

- Proprietário dos benefícios

- Indicadores a serem usados para mostrar os benefícios realizados

- Premissas

- Riscos para realização dos benefícios

Documentos de Negócio
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Processos de gestão integrada 

Iniciação Planejamento
Execução e 
M&Controle

Encerra
mento

Termo de
Abertura

Identificar
Partes

interessadas

Koff
meeting

Plano de 
Gerencia

mento

Aprovação
da linha
de base

Orientar e 
gerenciar o 

trabalho

Monitorar
e controlar
o trabalho

Realizar o 
controle

mudanças

Projeto ou
fase

encerrou?

Encerrar o 
projeto ou

fase

n

n

s

s

Gerenciar o 
conheci-

mento do 
Projeto



Construir 2 ‘serpentes ecológicas’, isto é, feitas de jornal, com uso de 
colantes, de tamanho a ocupar todas as fileiras do auditório, no prazo 

máximo de 5’ min, considerando o custo de mão de obra 
$1/pessoa/minuto e $1 para jornal e $1 para o durex recebido

O CUSTO MÁXIMO NÃO PODE EXCEDER O NÚMERO DE HMIN DE 
CADA GRUPO 

Objetivo de um Projeto na prática
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Escopo do Produto

PREMISSAS
• Auditorio com duas

equipes
• Cada participante

um do lado do 
outro

• Cada participante
deve ter uma folha
de jornal e 1 tira
durex

• Lados da cabeca e 
rabos da serpent 
definidos
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Definir o time do Projeto...
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Stakeholders envolvidos

Material Função Nome E-mail

G.Programa Coordenar o Programa 

para alcançar o benefício

Boyadjian jcboyadjian@gmail.com

G.Projeto Coordenar os recursos e 

entregar o produto 

dentro dos objetivos

1

2

Controlador Registrar gastos e tempos 

reais

1

2
Time 2 times do auditório 

(esquerdo e direito)

time

Professor Apresentar e Orientar os 

trabalhos 

Boyadjian jcboyadjian@gmail.com

Equipe Pecege Som – video - recepção time
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Processos de gestão integrada 

Iniciação Planejamento
Execução e 
M&Controle

Encerra
mento

Termo de
Abertura

Identificar
Partes

interessadas

Koff
meeting

Plano de 
Gerencia

mento

Aprovação
da linha
de base

Orientar e 
gerenciar o 

trabalho

Monitorar
e controlar
o trabalho

Realizar o 
controle

mudanças

Projeto ou
fase

encerrou?

Encerrar o 
projeto ou

fase

n

n

s

s

Gerenciar o 
conheci-

mento do 
Projeto



Planejamento

70

70



Atividade 1

Cortar duas tiras de durex 
e abrir a folha de jornal 

recebida

Atividade 2

Enrole a folha de jornal

Atividade 3

Cole a folha de jornal 

Tempo = 1 min 

Recursos – 1 Técnico - 1 folha de jornal

1/2 tira durex – custo estimado = $2,5071



Atividade 4

Junte com seu colega do 
lado direito OU esquerdo a 
sua parte e formem uma 
parte do corpo da serpente
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Atividade 5

Caberá ao último 

participante de cada fileira 

efetuar a união com a 

fileira superior

Tempo ativ 4 e 5 = 3 min 

Recursos – time de técnicos e 1/2 tira durex 

Custo estimado = $3,50/técnico
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Atividade 6

caberá ao GP solicitar a colocação da 

cabeça e cauda da serpente montada

Tempo = 1 min 

Recursos – 2 Técnicos

custo estimado = $2
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Apresentação e entrega

caberá ao GP solicitar ao 

Cliente e ou G.Programa

a aprovação e 

recebimento do produto

75
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Exemplo para Plano de Custo

Material Quantidade Valor unitário Custo total 

previsto
Jornal 40 $1 40

Durex 40 $1 40

Mão de obra 40 pessoas $1/hmin 

durante 5’

200

Custo total 280
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Plano de Tempo e Custo de cada Projeto

Material Grupo 1 Grupo 2

Jornal

Durex

Mão de obra

Plano Custo 

total 
Plano de tempo
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Congelamento
do Plano

Quando o plano se encerra cabe ao Gestor do Projeto
efetuar as seguintes tarefas:

• Se estiver utilizando um software de Gerenciamento, 
deve-se congelar os dados do projeto de modo a 
gravar o plano de escopo, tempo e custo. Estes dados 
servirão de base para o Gestor do Projeto, durante a 
próxima etapa para efetuar comparações do plano
previsto versus o realizado e tomar decisões corretivas
do projeto.

• Distribuir o Plano do Projeto a todos os stakeholders 
envolvidos

• Convocar os stakeholders para uma reunião de 
início do projeto (Kickoff meeting) a ser detalhado no 
processo de execução.
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Reunião de Partida do Projeto
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Kick off Meeting 
Reunião de Partida do Projeto
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Processo de 
Execução
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Processos de gestão integrada 
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Processo de 
Monitoramento e 

controle
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Após aprovado o início do Projeto
Comece a desenvolver os processos de MONITORAMENTO E CONTROLE

Processos que vão permitir que a equipe do projeto tenha uma visão clara da saúde do projeto
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Processos de gestão integrada 
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Processos de Monitoramento e Controle

Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

Este é o processo necessário para coletar, medir e disseminar informações sobre o desempenho e 

avaliar as medições e as tendências para efetuar melhorias no processo.

Realizar o Controle integrado de mudanças 

Este é o processo necessário para controlar os fatores que criam mudanças para garantir que 

elas sejam benéficas, determinar se ocorreu uma mudanças e gerenciar as mudanças aprovadas.

Validar o escopo 

Obter a formalização de aceitação do trabalho executado.

Controlar o escopo 

Influenciar os fatores que geram mudanças e controlar as mudanças feitas no escopo do projeto

Controlar o cronograma 

O processo de monitorar o status do Projeto para atualizar o cronograma do projeto e 

gerenciar mudanças na Linha de base do mesmo.
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Controlar os custos - Influenciar os fatores que geram as variações e controlar o impacto das mudanças 

feitas no orçamento do projeto.

Controlar a qualidade - Monitorar os resultados para verificar se estão de acordo com os padrões.

Processos executados no Monitoramento e Controle  

Controlar os recursos - processo de garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto 

estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar o uso planejado versus o uso real de 

recursos e executar as ações corretivas, conforme necessário.

Monitorar as comunicações - Coletar e distribuir informações sobre o desempenho.

Monitorar os riscos - Executar o plano de gerenciamento de riscos e a avaliar sua eficiência.

Controlar as Aquisições - Monitoramento e controle do desempenho do contrato e realizações das 

mudanças e correções nos contratos.

Monitorar o engajamento das partes interessadas - Monitorar os relacionamentos das partes 

interessadas do projeto em geral e ajustar as estratégias  e planos para o engajamento das partes 

interessadas.
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Reportar o Desempenho

Como 
INFORMAR neste

caso?
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G.PROJETOS

SUPERVISOR
FINANCEIRO

SUPERVISOR
DE
PROJETO

SUP.
PLANEJ./
CONTROLE

Computador

Impactos

Impactos
Impactos

Inf. Inf.

Processa e
Analisa

Processa e
Analisa

Analisa

Decisões

Negocia Informações
Prazos

Informações
Financeiras
Custos e
Recursos

L
F

Processa

LF=Líder Funcional; GF=Gerente Funcional

Informações X Ação X Decisão e 

Stakeholders
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Regras

Para pacotes de trabalho com duração por
volta de 80 horas utiliza-se % para avaliar seu
andamento:

• 50/50 Rule – Uma atividade é 
considerada 50% realizada quando
iniciada e os restantes 50% somente
quando concluída.

• 20/80 Rule – Uma atividade é 
considerada 20% realizada quando
iniciada e os restantes 80% somente
quando concluída.

• 0/100 Rule – Uma atividade não
recebe qualquer crédito até ela ser
concluída.

Atenção
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Dashboard

Material Grupo 1 Grupo 2

Jornal

Durex

Mão de obra

Custo real

Tempo real

93



Processo de 
Encerramento
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Processo de encerramento

São processos usados para finalizar formalmente todas as atividades de um 

projeto ou fase, entregar o produto ou encerrar um projeto cancelado.

• Encerrar o projeto ou fase – Finaliza todas as atividades em todos os grupos 

de processo para encerrar formalmente o projeto ou fase.
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Processos de gestão integrada 
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Processo de encerramento

• Consiste em:

• Certificar-se que tudo foi terminado 

• Desenvolver os procedimentos para encerramento;

• Completar o encerramento dos contratos de terceiros;

• Confirmar que o trabalho foi executado de acordo com os requerimentos;

• Obter a aprovação formal e aceitação do produto do trabalho realizado;

• Preparar e compartilhar o relatório de acordo com o plano de Ger de Comunicações;

• Indexar e arquivar todos os registros do projeto;

• Atualizar o lessons learned;

• Garantir a transferência de responsabilidades (conhecer formas e meios).

• Liberar os recursos alocados.
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5 – COMO SURGIU 

ESTE

PROJETO?

Responda no 

wooclap
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6 – QUAL O PORTE 

DESTE PROJETO?

Responda no 

wooclap
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7 – QUAL A 

COMPLEXIDADE 

DESTE PROJETO?

Responda no 

wooclap
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8 – ADOTAMOS 

UMA SOLUÇÃO 

TAILORING? (V/F)

Responda no 

wooclap
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9 – QUE CICLO DE 

VIDA ADOTAMOS

Responda no 

wooclap
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10 – QUE 

FERRAMENTAS 

USAMOS?

Responda no 

wooclap
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11- Grupo 1 -

AVALIE O SEU 

G.PROJETO, 

G.PROGRAMA

CONTROLADOR

Responda no 

wooclap
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12 – Grupo 2 -

AVALIE O SEU 

G.PROJETO, 

G.PROGRAMA

CONTROLADOR

Responda no 

wooclap
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Objetivo

Compreender os conceitos inerentes à gestão de

projetos e suas práticas através dos processos,

ferramentas, ciclo de vida e como aplicá-los conforme

porte e complexidade;

Responda no Wooclap

OBJETIVO ATINGIDO?
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E-mail jcboyadjian@gmail.com

Blog – jcboyadjian.com; Twitter -@jcboyadjian

PMI member 15259

Tel – 3045-1336; Cel – 11-9-9971-8102Décima edição
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