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Execução, controle e encerramento



Como o gerente do projeto

irá controlar o projeto?



Controle do projeto

 Verificação e controle do escopo

 Plano de gestão do escopo

 WBS

 Verificação e controle do tempo

 Cronograma e EVA (EarnedValue Analysis)

 Verificação e controle da qualidade

 Dicionário da WBS e métricas

 Verificação e controle do risco

 Plano de gestão do risco

 Verificação e controle do custo

 EVA (EarnedValue Analysis) ou Análise do valor agregado

 Relatório de desempenho

 Relatórios e atas de acompanhamento do projeto
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Controlar o projeto

Como fazer?

 Controlar o desempenho do projeto

 Promover reuniões de acompanhamento

 Emitir relatórios de desempenho (custos,

tempo, qualidade)

 Elaborar requisições de mudança do escopo

 Realizar controle integrado de mudanças

 Tratar os pedidos de mudança e efetuar

planejamento adicionais

5



Controlar o projeto

 Monitorar e controlar riscos

 Reavaliar riscos do projeto

 Analisar tendências e a variação

 Realizar planejamento adicional de resposta

ao risco

 Obter a aceitação do escopo
 Cuidado na aceitação e documentação da

aceitação pelos clientes internos e externos

 Administrar contratos
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Controlar o projeto

 Gerenciar partes interessadas

 Promover reuniões presenciais

 Identificar barreiras de comunicação

 Definir soluções para os problemas

 Gerenciar a equipe de projeto

 Gerenciar conflitos, identificar causas

dos problemas e propor ações

corretivas para melhoria do

desempenho
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Check lists da execução e controle
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Como o gerente do projeto

irá encerrar o projeto?



Método IMAM ajustado

 Encerramento - Projeto concluído

 Reunião de lições aprendidas com cliente.

 Evento de encerramento.

 Encaminhamento do formulário de avaliação

 Reunião de lições aprendidas na empresa.

 Fechamento administrativo do projeto.

 Apresentação no treinamento cruzado.

 Elaboração de estudo de caso (se requerido)
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Encerrar o projeto

Como fazer?

 Fechar contratos

 Verificar e formalizar o recebimento total de todos os

materiais, produtos ou serviços

 Liquidar contrato

 Documentar lições aprendidas
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Encerrar o projeto

 Fechar projeto

 Solicitar ao cliente avaliação do projeto

 Analisar indicadores de desempenho (métricas)

 Documentar lições aprendidas

 Avaliar desempenho global da equipe

 Atualizar os sistemas gerenciais e administrativos
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Encerrar o projeto

 Check list de encerramento
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Síntese do curso
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Síntese do curso
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Síntese do curso
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Síntese do curso
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Síntese do curso – Documentos

EAP detalhada

Dicionário da EAP 

Plano da qualidade

Plano de riscos

Cronograma MSProject, gráfico de rede,

planilha de custos, relatórios do software

Formulário avaliação de desempenho das pessoas,

plano de contratação de pessoas

Plano de aquisições e contratos,

Modelo de atas, matriz atividades x

responsabilidade, formulário de coleta de

métricas, formulário distribuição de informações

Plano de gestão integrada das mudanças
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Projeto “Carrinho Seguidor 

de Linha”...  O que esperar?
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Síntese do curso – Documentos

EAP detalhada

Dicionário da EAP   

Plano da qualidade

Plano de riscos

Cronograma MSProject, gráfico de rede,

planilha de custos, relatórios do software

Formulário pessoas e atribuições no projeto

Plano de aquisições

Modelo de atas, matriz atividades x

responsabilidade, formulário distribuição de

informações (marcos x comunicação)
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TAP – Termo de Abertura do Projeto

(se acharem importante)

(principais requisitos)

(identificação dos riscos e plano de ação)



Obrigado!

Ótimo final de semana e bons estudos!!


