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INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PROJETOS  O que é GESTÃO DE PROJETOS?

PROJETO E SUA GESTÃO 

Se o projeto, trata-se do planejamento de um objetivo à ser 
cumprido dentro de um prazo e critérios pré-determinados, gestão 
de projetos, são as diversas técnicas, métodos e ferramentas 
utilizados para a garantia dessa missão e seus resultados. Deste 
modo, nosso treinamento, visa apresentar-lhes os principais 
conceitos para uma condução eficaz de seus próprios projetos 
pessoais e/ou profissionais!



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

COMO A ISO 9001 
ABORDA A 
GESTÃO DE 
PROJETOS? 

Como a 9001 aborda?



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.1 - Generalidades

COMO A ISO 9001 ABORDA A GESTÃO DE PROJETOS? 

Como a 9001 aborda?



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.2 - Planejamento de projeto e desenvolvimento

Como a 9001 aborda?

COMO A ISO 9001 ABORDA A GESTÃO DE PROJETOS? 



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.3 - Entradas de projeto e desenvolvimento

Como a 9001 aborda?

COMO A ISO 9001 ABORDA A GESTÃO DE PROJETOS? 



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.4 - Controles de projeto e desenvolvimento

Como a 9001 aborda?



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.5 - Saídas de projeto e desenvolvimento

Como a 9001 aborda?

COMO A ISO 9001 ABORDA A GESTÃO DE PROJETOS? 



GESTÃO DE PROJETOS AOS OLHOS DA ISO 9001

8.3.6 - Mudanças de projeto e 
desenvolvimento

Como a 9001 aborda?



TIPOS DE PROJETOS PROJETOS

Os principais 
tipos de projetos



TIPOS DE PROJETOS PROJETOS

Pequenos

Os principais tipos de projetos

Os projetos podem ser:

Médios Grandes



TIPOS DE PROJETOS PROJETOS

Dentre os mais 
diversos 

segmentos como:

SOCIAIS

CULTURAIS

PESQUISAS

EMPRESARIAIS

PESSOAIS



GERENCIAMENTO COMO GERENCIÁ-LOS?

Passos  para  gerenciar  
QUALQUER PROJETO



GERENCIAMENTO COMO GERENCIÁ-LOS?

Iniciação 

(Termo de abertura, 
Justificativa e 

Objetivos)

Passos  para  gerenciar  qualquer  projeto.

Escopo 
(Detalhamento, 
EAP - Estrutura 

Analítica do 
Projeto)

Cronograma 
Planejamento 
(recursos / custos)

Documentos de apoio 

(Gestão de riscos e comunicações)

Execução 

(Mobilização / Realização)
Controles do projeto 
e desenvolvimento 

(status, reuniões e indicadores)

Validação do projeto 
Encerramento 

(lições aprendidas, documentos de 
saída)



TERMO DE ABERTURA - Conteúdo possível INICIAÇÃO

É o primeiro documento formal que deve ser 
criado pelo Gerente de Projetos ou pelo menos 
com sua participação pois, é através deste que 
ele recebe a autoridade necessária para utilizar 
os recursos da empresa dentro das atividades 
necessárias para a realização do projeto.

O Termo de Abertura possui diversas 
informações, porém ainda em um nível não tão 
profundo de detalhes, tais como estimativas 
iniciais, prazos e recursos necessários.

Termo de abertura
PROJETO

https://www.gp4us.com.br/como-estimar-atividades
https://www.gp4us.com.br/como-estimar-atividades


TERMO DE ABERTURA - Conteúdo possível INICIAÇÃO

❖ Objetivo do projeto 

(o que se almeja alcançar / meta)

❖ Justificativa do projeto

(apresentação das necessidades do projeto)

❖ Requisitos de alto nível 

(requisitos / ideias iniciais, de onde nasceu?)

❖ Alinhamento estratégico

(alinhamento do projeto ao planejamento estratégico da 
empresa / contribuição)

TERMO DE ABERTURA



TERMO DE ABERTURA - Conteúdo possível INICIAÇÃO

TERMO DE ABERTURA

❖ Entregáveis 

(resultados ao longo do projeto, normalmente ligados as fases)

❖ Premissas 

(suposições dadas como certas sob um cenário 
futuro)

❖ Restrições 

(limitações do projeto, escopo)

❖ Limites do projeto 

(itens e serviços que não fazem parte do projeto e 
que não serão entregues por ele)



TERMO DE ABERTURA - Conteúdo possível INICIAÇÃO

Riscos 

(potencialidades negativas do 
projeto)

Resumo dos marcos do 
cronograma 

(datas marco do projeto, pontos de 
controle)

Patrocinador 

(definir o nome do patrocinador)

Resumo do orçamento 

(levantamento de itens e 
valores iniciais)

Partes 
interessadas 

(identificar as partes 
afetadas e nível de 

importância de cada 
uma delas)

Requisitos de qualidade para 
aprovação do projeto 

(requisitos à serem atendidos para o 
sucesso do projeto)

Gerente do projeto 

(definir função e nível de autoridade 
sobre o projeto)



CICLO DE VIDA E TERMO DE ABERTURA INICIAÇÃO

- O Termo de iniciação, autoriza o início do projeto;
- Autoriza e determina recursos;
- Alinhamento de expectativas junto as partes 

interessadas;

-

INICIAÇÃO - Termo de abertura



CICLO DE VIDA E TERMO DE ABERTURA INICIAÇÃO

- O Termo de iniciação, autoriza o início do projeto;
- Autoriza e determina recursos;
- Alinhamento de expectativas junto as partes interessadas;

Em projetos pequenos:
- Objetivos (SMART: ESpecífico, Mensurável, Acordado, Realista e 

Tempo);
- Justificativa (motivação)
- Descrição Preliminar.

INICIAÇÃO - Termo de abertura



CICLO DE VIDA E TERMO DE ABERTURA INICIAÇÃO

Em projetos pequenos:

- Objetivos (SMART) 

- Justificativa 
(motivação);

- Descrição 
Preliminar.

INICIAÇÃO  
Termo de abertura



PLANEJAMENTO EAP ESCOPO

1 - Defina o escopo do projeto

Durante a definição do escopo, você deve determinar o que será feito e o que está 
fora de questão, quais serão os recursos necessários para executar as ações, o 
orçamento disponível para tal e a estimativa de tempo para que o escopo seja 
concluído e entregue com sucesso.Com um escopo bem estabelecido, o gestor tem 
mais facilidade para identificar quais serão as etapas da proposta, como a entrega 
deve ser realizada em cada fase e como essas ações têm que ser executadas.

Importante (considerar o que faz parte e o que não está incluso no projeto)

Gerando o escopo do projeto



EAP ESCOPO

2 - Elabore a Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP)
Nessa etapa, você separa as atividades de nível macro para depois fazer o 
mesmo com as da categoria micro. Portanto, desmembre-as das maiores 
para as menores. Faça uma lista incluindo rigorosamente tudo que deve ser 
feito e entregue enquanto o trabalho está sendo executado (requisitos). O 
conceito é decompor o escopo que compõe a iniciativa, criando entregas 
menores e mais fáceis de serem gerenciadas. 
Considerar lições aprendidas de outros projetos e entregáveis.

Exemplo:
- Fase 1 - Planejamento;
- Fase 2 - Execução;
- Fase 3 - Inaguração etc…
- Obs: Garantir que sua EAP está completa com requisitos, escopo 

etc (envolver especialistas de cada fase)

https://artia.com/blog/como-criar-uma-estrutura-analitica-de-projeto/
https://artia.com/blog/como-criar-uma-estrutura-analitica-de-projeto/


CRIAÇÃO DE TERMO DE ABERTURA e  EAP LIÇÃO DE CASA

Bora colocar em prática! 



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.


