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Dicas 
importantes

1) Deixe o seu microfone fechado;

2) Se possível deixe a sua câmera aberta (pelo menos na maior parte 
do treinamento).

3) Caso queira fazer uma pergunta, solicite via Zoom, coloca no Chat 
ou até mesmo libere o microfone e pergunte.

4) Se caso cair a conexão, acesse pelo mesmo link

5) Se caso eu cair, aguarde na sala que eu vou voltar ;)

6) Esse treinamento ficará gravado e os slides serão enviados para 
vocês.



CRIAÇÃO DE TERMO DE ABERTURA e  EAP LIÇÃO DE CASA

1) Elabore um termo de abertura contemplando:
- Justificativa;
- Objetivos;
- Escopo e aprovações.

1) Elabore um EAD sobre o termo de abertura e 
tema definido em aula.



GERENCIAMENTO / PLANEJAMENTO CRONOGRAMA

Após analisar toda a estrutura, pontos de controle, pegue a listagem feita 
anteriormente e faça uma nova lista, dessa vez, separando e gerenciando as 
atividades por ordem de importância e execução tendo claro um 
sequenciamento. Identifique qual é a interdependência entre elas, quando a 
realização de uma depende da finalização da outra. 
É importante deixar bem claro quando uma tarefa depende da outra para ser 
concretizada. Com isso, todos os colaboradores ficam cientes que se não 
focarem na sua missão podem prejudicar o colega e a performance geral do 
projeto.
Detalhar hierarquia das entregas, escopo, EAP e resultado por fases.

Obs: Garantir que sua EAP está completa com requisitos, escopo etc 
(envolver especialistas de cada fase)

Gerando o planejamento do projeto

3 - Defina cronograma / sequência de atividades



GERENCIAMENTO CRONOGRAMA

4 - Estime o tempo de duração das 
atividades
Agora é hora de definir o tempo de cada atividade, início e 
término, essa determinação pode ser baseada em projetos 
anteriores. No entanto, para que a previsão de tempo seja 
ainda mais precisa, lembre-se de considerar os intervalos entre 
uma atividade e outra. Essa medida ajuda a preparar a sua 
equipe para superar possíveis imprevistos.

Gerando o planejamento do projeto



GERENCIAMENTO CRONOGRAMA

5 - Gerando o cronograma

Depois de fazer todo o levantamento das etapas anteriores, 
chegou o momento de construir o seu cronograma. Se você tem 
à sua disposição um software de gerenciamento de projetos, 
essa etapa torne-se muito simples, uma vez que todas as 
atividades já estão inclusas, e é só gerar o Gráfico de Gantt 
(ferramenta que supervisiona a execução das tarefas) para 
acompanhar o desenvolvimento do cronograma.
No próximo módulo apresentaremos algumas ferramentas 
práticas e eficientes para esses controles!!

Obs: Incluir recursos e custos em cada etapa do 
cronograma para acompanhamento e orçamento total do 
projeto.



GESTÃO DE RISCOS E COMUNICAÇÕES - PLANOS DE APOIO DOCUMENTOS DE APOIO

Plano de Apoio para Riscos 
(futuro, incerteza e impacto)

- Registro de Riscos (nome do risco, descrição, 
validade e resposta);

- Gerenciador de riscos (NPR)

Controle de riscos 
e comunicações 
do projeto

Plano de Apoio para Comunicações
- Matriz de comunicações (quem?, o que? 

como? e quando?)



EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

- Tarefas grandes como no cronograma (semanal ou 
mensal) não são efetivamente acompanháveis como um 
acompanhamento diário / horas.

- Check list por etapas contemplando os roteiros de cada 
etapa do cronograma de maneira progressiva.

Roteiro / Detalhamento / Fracionamento



CONTROLES DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO / MUDANÇAS CONTROLES

Status, Reuniões e Indicadores

- Acompanhamento de status por meio de reuniões a cada fase e entregável (ACP);
- Acompanhamento de indicadores de prazos, resultados etc.

Mudanças que impactem nos resultados do projeto

Toda e qualquer mudança que gere algum impacto nos resultados deve ser analisada 
criticamente e controlada durante ou subsequentemente as atividades do projeto, na 
extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a 
conformidade com os requisitos. Esses controles podem ser feitos por quaisquer 
ferramentas que permitam o entendimento, aprovação, replanejamento (se for o caso) 
e acompanhamento de todas as partes interessadas;

Obs: Tantos o controle de mudanças, como status e indicadores podem ser geridos 
por atas de reunião, formulário de acompanhamento e/ou oriundos do check list e 
cronograma



CONTROLES DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO / MUDANÇAS CONTROLES

Gestão de controles e Mudanças



VALIDAÇÃO / ENCERRAMENTO E LIÇÕES APRENDIDAS VALIDAÇÃO

Após a conclusão do projeto, os resultados obtidos devem ser confrontados com as expectativas iniciais 
(resultados esperados) a fim de garantir a eficácia e sucesso do projeto. Essa validação deve ser documentada 
e analisada pelas partes interessadas do projeto.

Concomitantemente a fase de validação, são analisados todos os pontos fortes e fracos do projetos como: 
Falhas, riscos superados, oportunidades assimiladas, correções e eficácia dos controles, eficiência da MO e 
distribuição do tempo e meios de comunicação entre outros. Essa análise visa a realimentação dos próximos 
projetos para otimização de todos os pontos importantes abordados buscando cada vez mais eficiência dos 
próximos trabalhos!

Validando e realimentando o projeto



VALIDAÇÃO / ENCERRAMENTO E LIÇÕES APRENDIDAS VALIDAÇÃO

Mário Sergio Cortella

"Faça o teu melhor, na condição 
que você tem, enquanto você 
não tem condições melhores, 
para fazer MELHOR AINDA".



CRIAÇÃO DE CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO LIÇÃO DE CASA

1 - Elabore um cronograma com base nas 
ferramentas da última aula e EAD criados;

2 - Elabore um controle de etapas (Check 
List) nas plataformas sugeridas pelo 
instrutor sobre o cronograma criado.


