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como guia para a equipe durante todo o processo de 
gerenciamento do projeto. 

1 Introdução 
 

[Esta seção deve conter a descrição do problema ou da oportunidade, bem como informações que possibilitem o entendimento do contexto 
em que ocorre o desenvolvimento, o porquê de a solução estar sendo desenvolvida. Portanto, descreva de forma sucinta do que se trata o 
projeto, justificando a sua existência no órgão e quais benefícios o projeto trará com a sua conclusão. Identifique também os principais 
objetivos do projeto, lembrando de utilizar as metas SMART. Ainda nesta seção, informe o que será discorrido no documento. Ex.: Este 
documento fornece uma visão abrangente do projeto “X”, descrevendo como ele será executado, controlado, monitorado e encerrado. Nele 
são apresentados a descrição e os objetivos do projeto, a metodologia de desenvolvimento, as métricas aplicadas, os objetivos das 
interações, o cronograma e os produtos do desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento e o processo de homologação.] 

2 Gestão do Escopo do Projeto 
 

2.1 Detalhamento do Escopo do Projeto 
[Informe o objetivo geral do projeto em relação à oportunidade ou à solução do problema. Detalhe o escopo de tal sorte que estabeleça os 
limites do projeto e que os envolvidos, sobretudo a equipe técnica, possam entender o que é a solução a ser desenvolvida. Informe produtos, 
serviços ou resultados esperados, as fases, os entregáveis, as áreas envolvidas, bem como as ferramentas de escopo.]  

 

2.2 Fora do Escopo  
[Descrever em linhas gerais os itens fora do escopo do projeto, isto é, o que o projeto não vai fazer/entregar.] 

 

2.3 Estratégia de Condução do Escopo do Projeto 
 
[Descrever como será realizado o gerenciamento do escopo. Informe também os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo.]  

3 Gestão do Tempo 
 

3.1 Cronograma de Marcos  
[Relacione os principais marcos do projeto. Marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas 
principais.] 
 

Ex.  

 
 

Fase1
dd/mm/aa

Fase 2
dd/mm/aa

Fase3
dd/mm/aa

Fase 4
dd/mm/aa

Fase 5
dd/mm/aa



3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO 
PROJETO 

                         
Gerência Central de Projetos – GEPROJ 
Nome do Projeto 
Unidade Administrativa 

 

Plano de Gerenciamento de Projeto 

Arquivo: GEPROJ 

Inspirado em PMO 

Página 4 de 7 

Última Atualização: 10/09/2021 13:03:00h 

 

Este documento fornece uma visão abrangente do 
projeto, descrevendo como ele será executado, 
controlado, monitorado e encerrado, além de servir 
como guia para a equipe durante todo o processo de 
gerenciamento do projeto. 

3.2 Cronograma do Projeto 
 
[Informe o cronograma de execução do projeto. Defina tarefas, duração, início, término e recursos necessários.] 
 
3.3 Estratégia de Condução do Tempo 
 
[Descrever como será realizado o gerenciamento do tempo. Alterações de linha de base requerem a solicitação de mudança. Ex.: Havendo 
atrasos, deve-se utilizar o formulário de Solicitação de Mudança. Caso contrário, citar o desvio, seu motivo e o plano de correção no relatório 
de status. O cronograma será atualizado diariamente, registrando-se os percentuais de execução das atividades e replanejamento das datas, 
conforme necessário.] 
 

4 Gestão de Recursos  
 

[Esta seção deve conter a organização do projeto e sua estratégia de condução.] 

 

4.1 Stakeholders  
 
[Identifique os stakeholders (partes interessadas) do projeto, suas responsabilidades e nível de autoridade] 
 

4.2 Definição da Equipe do Projeto 
[Defina os profissionais envolvidos, informando seu papel (função/cargo) e as suas responsabilidades para produzir as entregas do projeto. 
Detalhe os responsáveis pela execução, pela aprovação, quem deve ser consultado. Se a equipe ainda não estiver definida, informe a 
quantidade de profissionais necessárias para desempenhar o papel.] 

Ex.: 

# Nome Departamento Papel Responsabilidade Entrega 

      

      

4.3 Organograma do Projeto (opcional) 
Ex.: 

   

Secretário

Gerente 
do Projeto

1. Analista de 
Sistemas

1.1. 
Programador

2. Analista de 
Suporte

2.1. Técnico em 
implantação

3. Analista de 
Banco de Dados

GEPROJ
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4.4 Matriz de Responsabilidades (opcional) 
  

 
Secretário GEPROJ Gerente 

Analista de 
Sistemas 

Analista de 
Banco de 

Dados 
Programador 

Analista de 
Suporte 

Técnico de 
Implantação 

Tarefas  

Gerenciamento do Projeto  

Coletar e documentar 
requisitos 

  R/A C   I  

Desenvolver o escopo do 
projeto 

  R/A C I  I  

Desenvolver o plano de 
gerenciamento do projeto 

 I R/A C   C  

Reunião de apresentação do 
Plano de Gerenciamento do 

Projeto 
I I R/A I     

Serviços   

Análise das rotinas atuais  I C R/A   I  

Análise dos documentos 
utilizados 

 I C R/A   I  

Desenvolvimento das 
rotinas de customização 

 I R A  R   

(R) Responsável pela execução / (A) Aprovação / (C) Consultado / (I) Informado 

 

4.5 Plano de Mobilização / Desmobilização (opcional) 
 
[Descreva quando e como as pessoas serão mobilizadas e desmobilizadas do projeto. Pode ter um formato de calendário, cronograma ou 
listagem.] 

 
4.6 Outros Recursos 
 
[Listar aqui quais outros recursos – capacitação, treinamentos para a equipe do projeto – são necessários para a execução do projeto. 
Informar em quais etapas esses recursos devem estar disponíveis, caso esta informação já seja conhecida.] 

4.7 Estratégia de Condução de Recursos 
 
[Descreva como será realizado o gerenciamento de Recursos Humanos. Ex.: Observar as competências individuais, considerando 
conhecimentos, habilidades e atitudes, de modo a extrair a máxima potencialidade de cada recurso. Se necessário, seções de treinamento, 
coach devem ser aplicadas para aumentar o nível de competência.] 
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5 Gestão do Custo 

 
5.1 Orçamento do Projeto 
 
[Apresente o orçamento do projeto. Identifique as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do 
projeto. Estime o tipo e as quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma. Inclua valor unitário por recurso 
e calcule o custo do projeto.]  

 

5.2 Estratégia de Condução do Custo 
 
[Descreva como será realizado o gerenciamento do custo. Exemplo: O planejamento, orçamentação e controle dos custos de recursos 
humanos e materiais será executado na Planilha de Custos e sua revisão ocorrerá semanalmente.]  

6 Gestão de Riscos e Problemas 
 
[As informações desta seção serão utilizadas nas lições aprendidas e contribuirão para o aperfeiçoamento contínuo.] 
 

6.1 Registro de Riscos 
[Liste os riscos previstos e estratégias associadas, considerando os itens Severidade, Probabilidade, Impacto, Exposição e Ação.] 

Exemplo: 

# Risco Severidade Probabilidade Impacto Exposição Plano de Resposta 

       

       

       

 

6.2 Registro de Problemas 
 
[Detalhe os problemas previstos e estratégias associadas, considerando os itens Severidade, Urgência, Impacto, Ação.] 
Exemplo: 
 

# Problema Severidade Urgência Impacto Plano de Resposta 
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6.3 Estratégia de Condução de Riscos e Problemas 
 
[Descreva como será realizado o gerenciamento de Riscos. Poderá informar como será realizada a identificação dos riscos; quais riscos devem 
ser considerados como alta prioridade; definir a periodicidade e modo de gestão; definir como serão tratados os gatilhos, lista de observações 
e riscos secundários e planos de contingência. Exemplo: Os riscos serão elencados na “Planilha de Riscos”, utilizando-se brainstorm e checklist 
como técnica. Serão analisados qualitativa e quantitativamente. Ações de mitigação e contingência serão descritas na “Planilha de Riscos” e 
o controle será tipicamente semanal, podendo-se reduzir os intervalos de análise conforme for necessário.] 
 

7 Gestão da Comunicação 
 
[Nesta seção, defina como a comunicação de atividades críticas e / ou em progresso acontecerá durante a fase da execução do projeto. Os 
seguintes itens devem ser identificados: o que, como, quando e quem.] 
 

7.1 Plano de Comunicação  
 

# Informação Recurso Frequência  Departamento  

     

     

     

 

7.2 Estratégia de Condução da Comunicação 
 
[Analise a lista das partes interessadas, suas expectativas e posicionamento para construir um plano que defina quais informações devem 
ser compartilhadas (o que - relatórios de status, reporte de riscos, reporte do portfólio.), qual instrumento será utilizado para compartilhar 
(como), com que frequência (quando) e a quem serão destinadas (quem).]  
 
 

8 Referências (Opcional) 
 
<Esta seção é opcional> 
[Se for relevante, insira aqui referências para documentos que foram citados neste plano ou serviram como base para a sua elaboração. 

 
Aprovações 

Participantes Assinaturas Data 
Gerente do Projeto   

GEPROJ   

Secretário   

 


