5. TERMO DE ACEITE DO
PROJETO - TEAP
Gerência Central de Projetos – GEPROJ

Este documento formaliza o aceite do projeto,
considerando-o entregue integralmente.

Nome do Projeto:
Unidade Administrativa:

1

Entregas

[Relacione os produtos/serviços entregues no projeto, a data prevista de entrega (planejado) e a data de entrega (realizado) do produto ou
serviço, com o tipo de recebimento (ex.: provisório, definitivo, não recebido), bem como sua justificativa de recebimento ou não
recebimento, caso necessário.]

Relação dos produtos/serviços

2

Planejado

Realizado

Tipo de recebimento

Justificativa

Documentos relacionados ao aceite

[Relacione, se houver, os documentos que podem evidenciar o aceite, tais como: planos de teste, registro de homologação, lista de
presença, avaliação de treinamentos, etc.]

3

Classificação do aceite

[Selecione a opção que melhor representa a avaliação final por parte dos beneficiários ou unidades demandantes em relação às entregas
previstas neste relatório.]

Termo de Aceite do Projeto
Arquivo: WdOPJ
Inspirado em PMO

(

)

Produto/serviço considerado conforme.

(

)

Produto/serviço considerado conforme, mas com restrição.

(

)

Produto/serviço considerado não conforme.
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4

Questões em aberto

[Caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto, registre as ressalvas, observações ou informações adicionais sobre
o processo do aceite. Ex.: Requisitos não entregues, atraso das entregas, problemas com a qualidade do produto/serviço entregue.]

Questão em aberto / Ressalva

5

Responsável

Previsão

Comentário

Considerações finais

[Relacione as considerações finais dos envolvidos. Este campo também deve ser usado para justificar a classificação do aceite com restrições
ou não conforme.]

Aceite do Projeto
Os produtos acima listados foram entregues e aceitos, conforme descrito neste Termo
de Aceite, e os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto.
Participantes

Assinaturas

Data

Gerente do projeto
GEPROJ
Secretário

Observações

Termo de Aceite do Projeto
Arquivo: WdOPJ
Inspirado em PMO
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