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Apresentação

Este manual apresenta as definições operacionais da Metodologia de Gerenciamento 
de Projetos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, contemplando objetivo, estru-
tura organizacional, procedimentos do ciclo de gerenciamento do projeto e informa-
ções relativas à normalização da metodologia, incluindo informações complementares 
como as customizações realizadas para melhor utilização do Sistema de Gestão e Pro-
jetos e modelos de documentos.  

Foi elaborado por equipe multidisciplinar do TJBA e será  mantido pela EPPE - Escritó-
rio de Projetos e Processos Estratégicos, que é responsável por constantes revisões e 
interações com os interessados em sua utilização. Em caso de dúvidas ou tendo suges-
tões de melhoria, o interessado, deve encaminhá-las para o eppe@tjba.jus.br.

Introdução

O objetivo deste manual  é orientar os gerentes de projetos na utilização da Metodolo-
gia de Gerenciamento de Projetos do TJBA, além do uso da mesma na ferramenta SGP.

Objetivo 

O objetivo deste manual  é consolidar as práticas adotadas e estabelecer padrões para 
o gerenciamento de projetos, além de  orientar os gerentes de projetos na utilização da 
ferramenta SGP, buscando alcançar maior eficiência e eficácia no gerenciamento dos 
projetos que contribuem com a estratégia do TJBA.
O presente documento tem como objetivos específicos:

1. Oferecer modelos de documentos e sugestão de conteúdo, bem como procedi-
mentos padrão inerentes à elaboração de projetos, a serem utilizados pelos respon-
sáveis internos e fornecedores, de modo que seja adotada uma linguagem única 
que venha facilitar a disseminação dessa cultura no TJBA;

2. Auxiliar na possibilidade do gerenciamento efetivo de cada fase do projeto, atra-
vés da apresentação de um conjunto mínimo de instrumentos e práticas de gestão 
de projetos;

3. Garantir a manutenção da documentação relativa a cada tipo de projeto, para ser 
utilizada como referência na elaboração de projetos similares;

4. Possibilitar a diminuição dos riscos de insucesso na elaboração de projetos, atra-
vés da estruturação e disponibilização de todo registro do histórico relativo a cada 
projeto elaborado no TJBA, apresentando o caminho percorrido por cada um.
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PRINCÍPIOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETO

Para que um projeto seja gerenciado de forma criteriosa e eficiente, devem ser consi-
derados e obedecidos alguns princípios mandatários:

Quanto ao gerenciamento:

◆ Todo projeto necessita de um Patrocinador expressamente declarado;

◆ Todo projeto deve ter um Gerente de Projeto designado formalmente;

◆ Todo projeto deve ser planejado e ser sistematicamente acompanhado.

Quanto à documentação e comunicação:

◆ Todo ciclo de vida do projeto deve ser documentado;

◆ Todo projeto deve estar cadastrado e atualizado no Sistema de Gestão e Projetos - SGP;

◆ Todo projeto deve gerar a seguinte documentação mínima:

◇  Documento que formalize o início do projeto;

◇ Documentos de planejamento do projeto;

◇ Documento que formalize alterações de escopo;

◇ Documentos de acompanhamento e evolução do projeto;

◇ Documento que formalize o encerramento do projeto.

◆ As informações devem ser acessíveis a todos os envolvidos.

Quanto às habilidades do gerente do projeto: 

◆ Liderança;

◆ Comunicação;

◆ Negociação;

◆ Resolução de problemas;

◆ Influência na organização;

◆ Pró-atividade.
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Processos da Metodologia

1. Iniciação
1.1. Fluxo

1.2. Detalhamento da Execução do Processo

1.2.1. Identificar  o problema ou oportunidade

Objetivo:
Analisar e definir o que realmente se deseja fazer para o aproveita-
mento da oportunidade ou solução do problema.

Entradas: 
Necessidade do demandante
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Descrição:
- Analisar a demanda, buscando entendimento inicial;
- Verificar o alinhamento com o Planejamento Estratégico;
- Avaliar a relação custo x beneficio da implantação.

Saídas:
Necessidade aprovada

Responsável:
Patrocinador/Demandante

1.2.2. Selecionar o Gerente do Projeto

Objetivo:
Identificar na área o profissional mais adequado para exercer o 
papel de Gerente do Projeto

Entradas: 
Necessidade aprovada

Descrição:
- Identificar o Gerente do Projeto;
- Comunicar ao profissional sua escolha como Gerente do Projeto.

Saídas:
Gerente do Projeto alocado

Responsável:
Demandante

1.2.3. Criar o Projeto (Ferramenta/Rede)

Objetivo:
Levantar as informações iniciais do projeto e cadastrar o projeto 
na ferramenta de Gestão de Portfólio e Projetos.

Entradas: 
Informações iniciais do Projeto (Código, Nome, Gerente de proje-
to)

Descrição:
- Levantar as informações;
- Cadastrar o projeto na rede ou ferramenta de Gestão de Portfólio 
e Projetos.
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Saídas:
Projeto Cadastrado e estrutura de pasta criada

Responsável:
Escritório de Projetos e/ou Gerente do Projeto 

1.2.4. Elaborar o Termo de Abertura do Projeto

Documento legal que reconhece a existência de um projeto com 
informações de alto nível, porém, com detalhe suficiente para au-
torizar o início do planejamento.

Entradas: 
Fatores ambientais da empresa;
Contrato (quando aplicável);
Análise de Viabilidade, caso exista.

Descrição:
- Descrever justificativa, objetivo;
- Coletar requisito de alto nível;
- Identificar principais premissas, restrições e risco iniciais;
- Definir marcos do projeto e seus deadlines;
- Identificar estimativa de prazo e custo para execução do projeto

Saídas:
Termo de Abertura elaborado

Responsável:
Gerente do Projeto

1.2.5. Identificar as partes Interessadas

Objetivo:
Identificar os principais envolvidos no projeto e alinhar suas ex-
pectativas em relação ao projeto  

Entradas: 
Termo de Abertura

Descrição:
- Identificar os principais interessados no projeto;
- Analisar os interesses ou expectativas das partes interessadas;
- Elaborar lista de contato.
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Saídas:
Lista das Partes Interessadas inicial

Responsável:
Gerente do Projeto 

1.2.6. Aprovar o Termo de Abertura (Escritório de Projetos)
 

Objetivo:
Validar com o Escritório de Projetos Departamental  o conteúdo 
do Termo de Abertura.

Entradas: 
Termo de Abertura

Descrição:
- Verificar o conteúdo do Termo de Abertura.

Saídas:
Termo de Abertura Validado.

Responsável:
Responsável  Escritório de projetos

1.2.7. Aprovar o Termo de Abertura (Demandante)

Objetivo:
Validar com o demandante  do projeto o conteúdo do Termo de 
Abertura.

Entradas: 
Termo de Abertura

Descrição:
- Verificar o conteúdo do Termo de Abertura.

Saídas:
Termo de Abertura Validado.

Responsável:
Demandante 
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1.2.8. Aprovar o Termo de Abertura (Patrocinador)

Objetivo:
Validar com o Patrocinador do projeto o conteúdo do Termo de 
Abertura.

Entradas: 
Termo de Abertura

Descrição:
- Verificar o conteúdo do Termo de Abertura.

Saídas:
Termo de Abertura  Aprovado.

Responsável:
Patrocinador
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2. Planejamento
2.1. Fluxo
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2.2. Detalhamento da Execução do Processo
2.2.1. Definir Equipe de Planejamento

Objetivo:
Identificar na organização profissional com a competência necessária e alocar 
ao projeto para planejar todas as atividades do projeto

Entradas:
Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Descrição:
- Identificar profissionais com as competências necessárias;
- Alocar os profissionais que participarão da Equipe de Planejamento do Pro-
jeto. Quando convier, esta atribuição pode ser designada ao Representante do 
Usuário. 

Saída:
Equipe alocada para planejamento

Responsável:
Patrocinador

2.2.2. Definir Escopo

Objetivo:
Descrição de qual trabalho será realizado para produzir todas as entregas do 
projeto e quais são as suas limitações.

Entradas:
Termo de Abertura do Projeto (TAP)
Template Plano de Projeto

Descrição:
- Coletar informações com os interessados no projeto. Deve-se utilizar técnicas 
de levantamento de requisito. Sugere-se a aplicação do CANVAS;
- Identificar o que será realizado pela equipe do projeto e o que será contratado;
- Decompor o trabalho elaborando a Estrutura Analítica do Projeto – EAP. Reco-
menda-se a decomposição até o último nível do pacote de trabalho;
- Registrar o que está fora do escopo do projeto (exclusão do projeto) no plano 
de projeto;
- Registrar todas as informações no Plano de Projeto;
- Atualizar o item Plano de Gerenciamento do Escopo com as ações que serão 
aplicadas para o controle do escopo durante todo o ciclo de vida do projeto
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Saída:
Plano de Projeto atualizado
Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.3. Elaborar Cronograma

Objetivo:
Decomposição dos pacotes de trabalho nas atividades necessárias para realizar 
as entregas previstas, sequenciando, alocando recurso, estimando duração.

Entradas:
Estrutura Analítica do Projeto - EAP 
Calendário dos recursos
Planilha de Riscos

Descrição:
- A partir da EAP criada, para cada pacote de trabalho, listar as atividades do projeto;
- Revisar o calendário do projeto, além de verificar a necessidade de criar calen-
dário específico para recurso;
- Sequenciar as atividades;
- Estimar os recursos de cada atividade;
- Estimar a duração de cada atividade;
- Verificar se todas as atividades possuem pelo menos uma predecessora e uma sucessora;
- Avaliar a necessidade de compressão ou paralelismo de atividades para aten-
der as restrições do projeto e as expectativas das partes interessadas;
- Desenvolver o cronograma do projeto;
- Havendo superalocação de recurso, utilizar a técnica de nivelamento de recur-
sos antes de fechar o cronograma;
- Caso não seja possível atender as expectativas de datas do projeto, o Gerente 
deverá negociar com o Patrocinador ajustes nas datas marco;
- Definir os marcos do projeto;
- Atualizar o item Plano de Gerenciamento de Tempo com as ações que serão 
aplicadas para o controle do tempo durante todo o ciclo de vida do projeto.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Responsável:
Gerente do Projeto
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2.2.4. Planejar os Custos

Objetivo:
Estimar os custos para executar as atividades, além de determinar o orçamento 
total estimado para concluir o projeto.

Entradas:
Estrutura Analítica do Projeto - EAP 
Cronograma
Planilha de Riscos

Descrição:
- Determinar se será gerenciado o custo apenas de aquisição, apenas de recur-
sos humanos internos ou ambos. Essa informação deve ser registrada no Plano 
de Gerenciamento de Custos;
- Estimar os custos de recursos humanos internos e/ou de aquisições, além dos 
custos fixos (aluguel de equipamento, sala, materiais e outros) de cada atividade 
ou pacote de trabalho; 
- Agregar os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho 
utilizando a “Planilha de Custos”, conforme orientação;
- Atualizar o Plano de Projeto com as ações que serão aplicadas para o controle 
dos custos durante todo o ciclo de vida do projeto, conforme as instruções con-
tidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Planilha de Custos.

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.5. Planejar a qualidade

Objetivo:
Definição de critérios objetivos e mensuráveis para garantir/controlar a qualida-
de do produto e do projeto, visando assegurar a conformidade com os requisitos 
definidos.

Entradas:
Plano de Projeto 
Cronograma
Planilha de Riscos
Planilha de Custos
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Descrição:
- Definir os Critérios de Aceitação que deverão ser verificados na entrega de 
cada produto (métricas, padrões e requisitos de qualidade). Se necessário, bus-
car uma consultoria que entenda de qualidade para área de negócio do projeto;
- Definir quais indicadores de projeto serão utilizados para medir a qualidade 
do mesmo.
- Definir como e quando os indicadores serão coletados; 
- Atualizar as informações na “Planilha de Qualidade”, conforme instrução de uso;
- Atualizar o Plano de Gerenciamento da Qualidade com as ações que serão 
aplicadas para o controlar/garantir a qualidade do produto e do projeto durante 
todo o ciclo de vida do projeto, conforme as instruções contidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Planilha de Qualidade.

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.6. Planejar Recursos Humanos

Objetivo:
Definição de papéis e responsabilidade , relação hierárquica e a equipe neces-
sária para realizar as atividades previstas no projeto.

Entradas:
Plano de Projeto
Estrutura Analítica do Projeto - EAP 
Cronograma
Planilha de Riscos
Planilha de Custos

Descrição:
- Desenhar o organograma do projeto com papéis e responsabilidade. Lembrar 
que a estrutura do projeto não representa a estrutura funcional, ela deve ser 
criada conforme necessidade do projeto;
- Definir, junto com a equipe de planejamento as responsabilidades de todos 
os papéis representados no organograma do projeto. Todos os papéis descritos 
devem estar envolvidos e cientes de suas responsabilidades;
- Confirmar com os responsáveis a disponibilidade dos membros da equipe;
- Definir se há necessidade de capacitação específica para os membros da equipe;
- Atualizar o Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos com as ações ne-
cessárias para gestão dos recursos humanos do projeto durante todo o ciclo de 
vida do projeto, conforme as instruções contidas no template. 
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Saída:
Plano de Projeto atualizado
Organograma
Equipe do Projeto alocada
Matriz de Papéis e Responsabilidade

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.7. Planejar a Comunicação

Objetivo:
Definir estratégia de comunicação de como e quais informações do projeto se-
rão distribuídas às partes interessadas de forma clara e no tempo adequado.

Entradas:
Plano de Projeto
Planilha das Partes Interessadas

Descrição:
- Definir a necessidade de informação e comunicação das partes interessadas 
no projeto;
- Promover a distribuição das informações do projeto, conforme a matriz de co-
municação;
- Atualizar o Plano de Projeto com as ações necessárias para gerenciamento da 
comunicação objeto durante todo o ciclo de vida do projeto, conforme as instru-
ções contidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Matriz de Comunicação.

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.8. Planejar Riscos

Objetivo:
Maximizar a exposição aos eventos positivos e minimizar a exposição aos even-
tos negativos, através da Identificação, análise, planejamento de respostas, mo-
nitoramento e controle dos riscos.
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Entradas:
Plano de Projeto
Estrutura Analítica do Projeto - EAP
Planilha das Partes Interessadas
Fatores Ambientais da  Organização (Ex: limites de tolerância em relação aos riscos)
Ativos de Processos Organizacionais

Descrição:
- Identificar todos os riscos do projeto. Utilizar uma técnica de identificação de 
riscos; 
- Registrar os riscos na Planilha de Riscos, identificando as causas, consequên-
cias e categorias;
- Efetuar a análise qualitativa dos riscos, conforme a probabilidade de ocorrência 
e o grau de impacto para o projeto;
- Definir a linha de corte dos riscos a serem tratados; 
- Elaborar o plano de resposta aos riscos priorizados utilizando a Planilha de Re-
gistro de Riscos, incluindo plano de contingência, caso seja necessário;
- Revisar o cronograma e a planilha de custos do projeto para contemplar as 
ações destinadas ao tratamento dos riscos;
- Anexar o resumo do tratamento de riscos no Plano de Projeto;
- Atualizar o Plano de Gerenciamento de Risco com as ações necessárias para 
gestão dos  riscos do projeto durante todo o ciclo de vida, conforme as instru-
ções contidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Planilha de Riscos

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.9. Planejar Aquisições

Objetivo:
Identificar as necessidades do projeto que serão atendidas com a compra de 
produto ou serviços fornecidos por entidades externas à organização do projeto, 
realizando o planejamento da contratação.

Entradas:
Plano de Projeto
Estrutura Analítica do Projeto – EAP
Planilha de Custos
Cronograma
Planilha de Riscos 
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Legislação:
• Lei de Licitações e Contratos do Estado da Bahia (Lei 9.433/2005);
• Lei Federal 8.666/1993;
• Manual de Gerenciamento e Fiscalização de Contratos – TJBA (2012);
• Resolução nº 182 do CNJ de 17/10/2013, para contratação de Solução de Tecno-
logia da Informação;
• Resolução nº 114 do CNJ de 20/04/2010, para o planejamento, a execução e o 
monitoramento de obras;
• Instrução Normativa nº 002/2008 – SLTI/MP, para contratação de serviços 
(continuados ou não).

Descrição:
- Identificar os produtos ou serviços que serão atendidos por entidade externa; 
- Registrar as aquisições na Planilha de Aquisição;
- Atualizar o Plano de Projeto com as ações necessárias para gerenciamento 
das aquisições do projeto durante todo o ciclo de vida, conforme as instruções 
contidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Planilha de Aquisição

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.10. Planejar o gerenciamento das Partes Interessadas

Objetivo:
Desenvolver estratégias apropriadas para o envolvimento das partes interessa-
das de maneira eficaz durante todo o ciclo de vida do projeto, com base nas suas 
necessidades, interesse e impacto potencial no resultado do projeto.

Entradas:
Lista das Partes Interessadas
Plano de Projeto

Descrição:
- Determinar necessidades e expectativas
- Definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos das partes inte-
ressadas
- Atualizar o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas com as ações ne-
cessárias para gerir o engajamento dos interessados durante todo o ciclo de 
vida, conforme as instruções contidas no template.
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Saída:
Plano de Projeto atualizado
Planilha das Partes Interessadas atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.11. Elaborar o Plano de Gerenciamento de Mudanças

Objetivo:
Descrever e definir os procedimentos para solicitação, analise e aprovação de 
mudanças no projeto.

Entradas:
Plano de Projeto

Descrição:
- Determinar quem poderá solicitar mudanças;
- Definir quem e como a mudança será avaliada;
- Definir quem aprovará a mudança;
- Quem receberá o resultado da aprovação e como a informação da mudança 
será distribuída
- Atualizar o Plano de Projeto com as ações necessárias para monitorar e contro-
lar as mudanças durante todo o ciclo de vida, conforme as instruções contidas 
no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.12. Elaborar o Plano de Gerenciamento das Configurações

Objetivo:
Descrever como será gerenciada a configuração do produto ou serviço do pro-
jeto, bem como das entregas intermediárias.

Entradas:
Plano de Projeto

Descrição:
- Armazenamento dos documentos
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- Versionamento de documentos
- Controle de Acesso aos documentos
- Atualizar o Plano de Projeto com as ações necessárias para o controle da do-
cumentação do produto e do projeto durante todo o ciclo de vida, conforme as 
instruções contidas no template.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Configuração do projeto  definida

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.13. Concluir o Plano de Projeto

Objetivo:
Descrever como o projeto será executado, monitorado e controlado. Integra e 
consolida todas as informações de todos os planos de gerenciamento auxiliares.

Entradas:
Plano de Projeto

Descrição:
- Revisar todas as informações constantes no Plano de projeto. Verificar todas as 
áreas de conhecimento e ajustar se necessário; 
- Distribuir o Plano de Projeto para validação, conforme o plano de gerencia-
mento das comunicações;
- Realizar ajustes, caso necessário;
- Enviar o Plano do Projeto para aprovação.

Saída:
Plano de Projeto concluído

Responsável:
Gerente do Projeto

2.2.14. Validar o Plano de Projeto

Objetivo:
Validar as informações produzidas pela equipe de planejamento para execução 
do projeto.
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Entradas:
Plano de Projeto

Descrição:
- Enviar o Plano de projeto para o Patrocinador; 
- Realizar ajustes no Plano de Projeto, conforme considerações recebidas;
- Documentar as lições aprendidas ocorridas no Planejamento;
- Registrar as principais questões, no documento Controle de Questões;
- Após a validação do Plano de Projeto providenciar para que o mesmo seja assinado.

Saída:
Plano de Projeto validado

Responsável:
Patrocinador

2.2.15. Realizar Reunião de Partida

Objetivo:
Apresentar para todos os envolvidos do projeto os acordos firmado para a exe-
cução do projeto e formalizar a finalização do planejamento

Entradas:
Plano do Projeto
Apresentação do Projeto

Descrição:
- Elaborar apresentação do Projeto, caso necessário; 
- Enviar convite a todas as partes interessadas que devem estar presente na 
Reunião de Partida;
- Apresentar os principais pontos. Essa reunião é apenas informativa. Neste mo-
mento, os direcionamentos já foram dados pelo Patrocinador e as discordâncias 
e conflitos já devem estar resolvidos;
- Salvar a versão aprovada do Plano de Projeto e de seus anexos e armazená-los 
conforme o Plano de Configuração do ambiente do projeto.

Saída:
Início da Execução autorizado

Responsável:
Gerente do Projeto
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3. Execução e Controle
3.1. Fluxo

3.2. Detalhamento da Execução do Processo
3.2.1. Mobilizar a equipe e organizar o início do projeto

Objetivo: 
Confirmar a disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe ne-
cessária para iniciar a execução do projeto, conforme planejado.

Entradas: 
Plano do Projeto;
Cronograma

Descrição:
- Identificar os perfis necessários que precisam ser mobilizados, conforme pla-
nejado; 
- Verificar a disponibilidade dos profissionais conforme perfis identificados de 
acordo com o planejado;
- Negociar internamente para a obtenção dos profissionais;
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- Definir e realizar as contratações necessárias; 
- Designar os profissionais e atualizar o cronograma adequando-o às disponibi-
lidades e contratações;
- Verificar/confirmar a criação da linha de base do Projeto;
- Gerar e enviar para a equipe a Programação de Atividades para o período;
- Durante todo o processo de execução e controle, poderá ser necessário mobi-
lizar e desmobilizar profissionais.

Saídas:
Equipe mobilizada

Responsável:
Gerente do Projeto/Demandante

3.2.2.  Executar o Projeto

Objetivo: 
Executar as atividades para produzir as entregas, coletar dados de desempenho 
do trabalho, gerar e armazenar  informações

Entradas: 
Plano de Projeto
Cronograma

Descrição:
- Realizar todas as atividades necessárias para entregar o(s) produto(s) do projeto.

Saídas:
Entrega produzida

Responsável:
Equipe Executora

3.2.3. Verificar entrega
 
Objetivo:
Checar se o produto/serviço produzido está de acordo com os requisitos 
definidos.

Entradas: 
Entrega 
Plano de Projeto
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Descrição:
- Verificar com a equipe técnica se cada entrega do projeto está conforme os 
requisitos definidos;
- Providenciar as correções, caso necessário;
- Emitir o Termo de Aceite do Produto/serviço, conforme Plano de Projeto;
- Assinar o Termo de Aceite e providenciar as demais assinaturas;
- Realizar a entrega juntamente com o respectivo Termo de Aceite.

Saídas:
Entrega verificada
Termo de Aceite elaborado

Responsável:
Gerente do projeto

3.2.4. Validar e Assinar Entrega
 
Objetivo:
Verificação pelo Responsável  do usuário (Demandante) e Patrocinador se a en-
trega atende a todos os requisitos definidos, conforme critérios de aceitação. 

Entradas: 
Entrega
Plano de Projeto

Descrição:
- Para cada entrega, validar se a mesma está conforme os requisitos e critérios 
de aceitação;
- Registrar as não conformidades no Termo de Entrega,se houver;
- Assinar o Termo de Entrega, conforme Plano de Projeto, caso a Entrega esteja 
de acordo com as especificações.

Saídas:
Entrega Validada
Termo de Entrega assinado

Responsável:
Representante do Usuário (Demandante)
Patrocinador

3.2.5. Concluir Entrega
 
Objetivo:
Realização de todas as   ações necessárias para concluir a entrega do produto/
serviço
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Entradas: 
Plano de Projeto
Termo de Entrega assinado

Descrição:
- Providenciar a correção das não conformidades registradas;
- Realizar a entrega com as correções;
- Informar as partes interessadas conforme Plano de Projeto;
- Arquivar o Termo de Entrega assinado.

Saídas:
Documentos arquivados
Plano de Projeto atualizado, caso necessário.

Responsável:
 Gerente do Projeto 

3.2.6. Preparar Reunião
 
Objetivo:
Preparação de todas as ações necessárias para realizar reuniões do projeto.

Entradas: 
Plano de Projeto
Cronograma
Registro de Riscos

Descrição:
- Identificar qual a reunião, visto que neste processo existem as reuniões espe-
cíficas, acompanhamento e gerencial
- Enviar convites para a reunião com antecedência mínima de 2 dias úteis;
- Colher informações sobre a execução das atividades programadas para o pe-
ríodo;
- Atualizar o cronograma;
- Analisar os riscos;
- Analisar os impactos em todas as áreas de conhecimento;
- Em caso de Reunião Gerencial, elaborar e imprimir o Relatório de Progresso 
(número de vias conforme Plano de Comunicação) e, se necessário, preparar 
apresentação específica.
- Preparar a pauta da reunião.

Saídas:
Pauta da Reunião
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Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.7. Realizar Reunião
 
Objetivo:
Realização de reunião, conforme o caso (Especifica, acompanhamento ou 
Gerencial)

Entradas: 
Plano de Projeto
Cronograma
Registro de Riscos
Lições Aprendidas
Registro de Questões
Informações do projeto

Descrição:
- Discutir com os participantes os temas propostos na pauta de reunião, visando 
atender o objetivo específico de cada reunião;
- Reunião de Acompanhamento:
o Apresentação do Cronograma atualizado e dos impactos no projeto decorren-
tes do andamento registrado no último período;
o Negociar ajustes no Cronograma com os respectivos responsáveis pelas ativi-
dades, se necessário;
o Análise sobre o andamento geral do projeto, riscos, questões e lições aprendi-
das, efetuando os devidos registros.
- Reunião específica:
o Tomada de decisão.
- Reunião Gerencial:

• Entrega do Relatório de Progresso e apresentação específica sobre o pro-
jeto, se for o caso;
• Alinhamento das expectativas e engajamento das Partes Interessadas;
• Tomada de decisões e definição dos prazos de resolução com os respecti-
vos responsáveis.

Saídas:
Reunião realizada;
Ajustes para o projeto, caso existam.

Responsável:
Gerente do Projeto
Equipe Executora
Representante do Usuário (Demandante)
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3.2.8. Documentar  Acompanhamento
 
Objetivo:
Analisar, atualizar e documentar todas as informações tratadas na reunião

Entradas: 
Plano de Projeto
Cronograma
Registro de Riscos
Lições Aprendidas
Registro de Questões
Informações do projeto

Descrição:
- Elaborar a Ata da Reunião (Acompanhamento, Especifica ou  Gerencial);
- Atualizar cronograma, se necessário. Atentar para salvar linha de base das no-
vas atividades;
- Atualizar a Planilha de Registro de Riscos, o Registros de Questões, o Plano de 
Projeto e as Lições Aprendidas, se necessário.

Saídas:
Ata de reunião (Acompanhamento, Especifica ou Gerencial);
Documentos do projeto atualizados

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.9. Orientar e Gerenciar o Trabalho
 
Objetivo:
Orientar e monitorar a realização do trabalho do projeto, implementado as soli-
citações de mudanças aprovadas visando atingir o objetivo do projeto

Entradas: 
Plano de Projeto
Registro de Riscos
Lições Aprendidas
Solicitação de Mudança aprovada

Descrição:
- Verificar as condições de segurança de trabalho da equipe;
- Administrar os riscos dos recursos se tornarem indisponíveis;
- Administrar os conflitos;
- Favorecer a obtenção/manutenção de um bom clima organizacional;
- Analisar a equipe no desenvolvimento de suas atividades;
- Alimentar o documento de Registro de Questões;
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- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento da Equipe do Projeto;
- Verificar a possibilidade de aplicar técnicas de desenvolvimento (reconheci-
mento e recompensa, atividades de construção de equipe, agrupamento, den-
tre outras).

Saídas:
Plano de Projeto atualizado
Registro de Riscos atualizado
Lições Aprendidas atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.10. Controlar Escopo

Entradas: 
Plano de Projeto
Estrutura Analítica do projeto
Documento de requisito
Lições aprendidas

Descrição:
- Monitorar quanto do escopo já foi executado e se está de acordo com o que 
foi planejado;
- Solicitar mudança se necessário;
- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento do escopo.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado
Lições Aprendidas atualizada
Estrutura Analítica do projeto atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.11. Controlar Cronograma
 
Entradas: 
Plano de Projeto
Cronograma
Dados de desempenho

Descrição:
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- Colher informações de execução das atividades de acordo com a dinâmica do 
projeto;
- Atualizar o cronograma, revisando inclusive o calendário do projeto;
- Analisar impactos de prazos e tomar as medidas cabíveis e necessárias;
- Solicitar mudança se necessário;
- Analisar o caminho crítico;
- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento do tempo

Saídas:
Plano de Projeto atualizado;
Cronograma atualizado
Solicitação de mudança

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.12. Controlar Custo
 
Entradas: 
Plano de Projeto
Planilha de custo
Dados de desempenho do trabalho
Dados financeiros

Descrição:
- Atualizar a aba Orçamento da Planilha de Custos com as informações dos cus-
tos previstos(Aquisição, Recursos Humanos, Material e outros) ;
- Esse procedimento deverá ser realizado para cada pacote de trabalho;
- De acordo com o período especificado no Plano de Projeto (Gerenciamento 
de Custo), colher as informações referentes aos custos e atualizar a coluna de 
realizado na Planilha de Custo;
- Preencher a aba Previsto X Realizado com os percentuais de execução de acor-
do com o cronograma;
- Analisar as informações da aba Previsto x Realizado da Planilha de custos e 
tomar as decisões conforme Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento do custos.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado;
Planilha de custo atualizada
Solicitação de mudança

Responsável:
Gerente do Projeto
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3.2.13. Controlar Aquisição

Entradas: 
Plano de Projeto
Documentos de aquisição
Dados de desempenho do trabalho

Descrição:
- Acompanhar o processo licitatório, até a contratação do fornecedor;
- Verificar se as entregas foram realizadas conforme especificação;
- Apoiar o gestor do contrato na gestão do mesmo;
- Acompanhar a execução do contrato;
- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento de Aquisições.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado
Solicitação de mudança

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.14. Controlar Qualidade

Entradas: 
Plano de Projeto
Métricas da qualidade
Listas de verificação da qualidade
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de mudança aprovadas
Entregas

Descrição:
- Monitorar se a execução do produto está de acordo com os padrões estabele-
cidos no Plano de Gerenciamento de Qualidade;
- Coletar as informações e calcular os indicadores de produto e do projeto esta-
belecidos no Plano de Gerenciamento de Qualidade;
- Caso a qualidade não esteja conforme especificado, tomar as medidas cabíveis 
para corrigir as não conformidades;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento de Qualidade.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado
Medições do controle da qualidade
Solicitação de Mudança
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Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.15. Controlar Comunicação

Entradas: 
Plano de Projeto
Lista das partes interessadas
Planilha de comunicação
Registro das questões
Ativos de processos organizacionais

Descrição:
- Ler e enviar e-mails relacionados à execução e controle do projeto; 
- Realizar telefonemas necessários à execução e controle do projeto;
- Realizar encontros necessários à execução e controle do projeto;
- Elaborar e divulgar a documentação do projeto conforme Plano de Projeto;
- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento de comunicação.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado;
Registro de Questões atualizada
Solicitações de mudança
Planilha de comunicação atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.16. Controlar Riscos
  
Entradas: 
Plano de Projeto
Registro de Riscos
Registro de Questões

Descrição:
- A partir da Planilha de Registro de Riscos, identificar os riscos ativos (Filtrar o 
campo Risco Ativo = “Sim”)
- Selecionar os riscos negativos (Filtrar campo Oportunidade / Ameaça = “Ame-
aça”);
- Analisar os riscos utilizando as opções de filtro nos campos da Planilha: Selecio-
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nar riscos que possuem causas em comum; selecionar riscos que são da mesma 
categoria e avaliar a ocorrência dos gatilhos;
- Identificar se o risco está prestes a acontecer. Caso sim, informar ao responsá-
vel e providenciar a execução das ações de resposta ao risco;
- Revisar se as respostas aos riscos estão adequadas e alterá-las, se necessário;
- Para os riscos que  não há mais possibilidade de ocorrência, registrá-lo como 
inativo (campo Risco Ativo = “Não”);
- Selecionar os riscos positivos (Filtrar campo Oportunidade / Ameaça  = “Opor-
tunidade”) e efetuar o mesmo tipo de análise realizada para as ameaças.
- Realizar a identificação de novos riscos, fazer a Análise Qualitativa com a técni-
ca escolhida e dar as devidas respostas aos riscos identificados;
- Atualizar o campo “Data da Última Revisão” com a data atual e o “Comentário”, 
se necessário;
- Para os riscos que ocorreram ou que estão prestes a acontecer, atualizar o 
campo “Data de Resposta ao Risco”;
- Solicitar mudança se necessário;
- Atualizar o Plano de Projeto;
- Documentar lições aprendidas do gerenciamento de riscos.

Saídas:
Plano de Projeto atualizado;
Registro de Riscos atualizado
Registro de Questões atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.17. Controlar o Engajamento das Partes Interessadas

Entradas: 
Plano de Projeto
Registro de Riscos
Registro de Questões

Descrição:
- Comunicar e trabalhar com as partes Interessadas para atender os seus inte-
resses/expectativas;
- Abordar as questões à medida que elas ocorrerem;
- Verificar as estratégias de abordagem x nível de engajamento e promover as 
ações apropriadas para o gerenciamento das Partes Interessadas no decorrer 
do projeto;
- Monitorar os relacionamentos das Partes Interessadas no projeto em geral e 
ajustar as estratégias e ações para o engajamento das mesmas;
- Documentar lições aprendidas;
- Registrar as principais questões, no Controle de Questões.
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Saídas:
Plano de Projeto atualizado;
Registro de Riscos atualizado
Registro de Questões atualizada
Solicitação de mudança

Responsável:
Gerente do Projeto

3.2.18. Sub-Processo Gestão de Mudança

Objetivo:
Assegurar  que todas as solicitações de mudanças sejam consideradas de forma 
integrada e consistente, que todos os envolvidos sejam adequadamente comu-
nicados com os impactos gerados na mudança.

Gerenciamento de Mudança

Descrição:
3.2.18.1. Solicitar Mudança
- Formalizar a solicitação de mudança para o Gerente de Projetos;
- Qualquer parte interessada pode manifestar interesse em mudança para 
o projeto;
- Toda e qualquer mudança deve se avaliada e aprovada.
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3.2.18.2. Analisar a Mudança e seus  Impactos
- Submeter a mudança para análise técnica, caso exista no projeto o papel de 
liderança técnica;
- Avaliar qual o impacto da mudança no projeto, identificando o reflexo da mu-
dança em todas as áreas de conhecimento, principalmente custo, tempo, esco-
po, risco e qualidade;
- Definir se o impacto da mudança é significativo para buscar uma autorização 
ou não. Caso afirmativo, submeter a  mudança para validação, conforme defini-
do no plano de comunicação do projeto;
- Preencher o documento “Solicitação de Mudança”, registrando os impactos 
identificados na análise;
- Enviar a mudança para aprovação, conforme especificado no plano de projeto. 

3.2.18.3. Aprovar  Mudança
- Aprovar a mudança baseado na análise de impactos realizada pela equipe do 
projeto;
- Assinar o Termo de Solicitação de Mudança, conforme designação no plano de 
comunicação (Demandante e/ou Patrocinador);
- Conforme Plano de Comunicação, divulgar às partes interessadas que a Mu-
dança foi aprovada.

3.2.18.4. Documentar Mudança Reprovada
- Registrar que a mudança não foi aprovada. O Gerente do Projeto deverá avaliar 
a melhor forma de fazer o registro: Ata de Reunião, e-mail, Documento de Soli-
citação de Mudança;
- Documentar a mudança rejeitada;
- Conforme Plano de Comunicação, divulgar às partes interessadas que a Mu-
dança foi rejeitada.

3.2.18.5. Implementar Mudança
- Encaminhar aos responsáveis as atividades que precisam ser executadas em 
decorrência da mudança (Atividades Técnicas e Administrativas).

3.2.18.6. Atualizar documentos com a Mudança
- Todas as mudanças devem ser documentadas (Rejeitadas ou Aprovadas);
- Se a mudança aprovada necessitar de replanejamento , providenciar as ações abaixo:

• Discutir com a equipe do projeto a mudança aprovada e os impactos 
analisados;
• Revisar e alterar o Plano de Projeto;
• Validar o novo planejamento com as partes interessadas;
• Salvar nova Linha de Base. Esse é o único momento em que se gera uma 
nova linha de base
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4. Encerramento
4.1. Fluxo

4.2. Detalhamento da Execução do Serviço

4.2.1. Colher informações para conclusão do projeto

Objetivo:
Coletar todas as informações para realizar os ajustes na documentação e assegurar que 
todos os requisitos do projeto foram concluídos antes da finalização do encerramento.

Entradas:
Fatores Ambientais;
Ativos de Processos Organizacionais;
Plano de Projeto;
Cronograma
Planilhas de Custos;
Registro de Questões;
Planilhas de Riscos;
Documentação de Aquisições;
Documentação de Lições Aprendidas;
Entregas aceitas. 



39Manual de Utilização Módulo de Projetos - Versão 2.0

Descrição:
- Coletar e finalizar todos os documentos necessários para concluir o projeto; 
- Verificar se todas as entregas foram geradas e possuem seus respectivos Termos 
de - Aceite emitidos e assinados;
- Confirmar se todos os requisitos do projeto foram cumpridos;
- Finalizar o levantamento de custos do projeto; 
- Coletar lições aprendidas com a equipe executora;
- Coletar informações sobre as aquisições para finalizar os procedimentos de encer-
ramento das aquisições, apoiando o gestor do contrato;
- Revisar o Plano de Projeto com as inserções realizadas durante o ciclo de vida 
do projeto.

Saída:
Plano de Projeto atualizado
Informações coletadas

Responsável:
Gerente do Projeto

4.2.2. Documentar o encerramento do projeto

Objetivo:
Finalizar todos os relatórios, documentar a experiência do projeto, fornecer informa-
ção sobre o produto/Entrega do projeto e documentar as lições aprendidas

Entradas:
Termo de Abertura do Projeto (TAP)
Plano de Projeto
Planilha de Lições Aprendidas
Informações coletadas

Descrição:
- Elaborar apresentação de encerramento;
- Atualizar todos os documentos do projeto (Plano de Projeto, Lições Aprendidas);
- Preparar e assinar o Termo de Encerramento (GP);
- Identificar os participantes da equipe executora que deverão ser convocados para a 
reunião de encerramento do projeto, além dos definidos no plano de comunicação;
- Preparar a pauta da reunião de encerramento; 
- Enviar convites para a reunião com antecedência mínima de 2 dias úteis;
- Confirmar participação do Patrocinador, Representante do Usuário e Responsável 
pelo Escritório de Projetos e Processos Estratégico ou Departamental, a depender 
do projeto.

Saída:
Termo de Encerramento
Apresentação de Encerramento elaborada
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Plano de Projeto atualizado
Lições aprendidas atualizada

Responsável:
Gerente do Projeto

4.2.3. Realizar reunião de encerramento

Objetivo:
Formalizar o encerramento do projeto com as principais partes interessadas

Entradas:
Apresentação de encerramento;
Lições Aprendidas;
Termo de Encerramento do Projeto.

Descrição:
- Realizar reunião de encerramento do projeto;
- Avaliar qualitativamente o nível de satisfação dos usuários em relação ao projeto;
- Providenciar as assinaturas do Termo de Encerramento do Projeto pelo Patrocina-
dor e Representante do Usuário;
- Documentar a reunião de encerramento, elaborando a ata;
- Enviar a ata aos participantes;
- Desmobilizar a equipe envolvida e a infraestrutura utilizada;
- Realizar os procedimentos internos (Indexar e arquivar os registros do projeto e 
Encerrar o projeto no sistema de Gestão).

Saída:
Ata de reunião do encerramento
Termo de Encerramento Assinado
Projeto Encerrado

Responsável:
Gerente do Projeto
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ACESSO A FERRAMENTA

A liberação de acessos ao Sistema de Gestão e Projetos - SGP é realizada via e-mail. O 
SGP está publicado em três ambientes (Desenvolvimento, Homologação e Produção). 

Desenvolvimento
Este ambiente é destinado ao desenvolvimento de novas funcionalidades e testes. 
Neste ambiente não devem ser inseridas informações reais, pois as mesmas podem 
ser excluídas a qualquer momento.

Link para acesso http://ppm-dev.tjba.jus.br

Homologação
Este ambiente é destinado a homologação de novas versões, antes de disponibilizar 
em produção.

Link para acesso http://ppm-hmlg.tjba.jus.br

Produção
Destinado ao lançamento de informações reais e não deve ser utilizado para realização 
de testes, visto que podem comprometer o acompanhamento da estratégia/portfólio 
e Projetos.

Para acesso ao ambiente de produção insira o endereço http://ppm.tjba.jus.br e surgirá 
a tela abaixo. Entre com seu usuário e senha.

http://ppm-dev.tjba.jus.br
http://ppm-hmlg.tjba.jus.br
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Após o Logon aparecerá a tela abaixo. Esta tela pode ser configurada pelo gerente do 
projeto. Neste exemplo foi parametrizado para aparecer os projetos.

Se a ferramenta estiver em inglês, selecione "Account Settings"  na Aba HOME  e altere 
a configuração

A responsabilidade de cadastrar o projeto é do Escritório de Projetos Estratégico (EPPE) 
ou Escritório de Projetos Departamental (EDEP).  Após o cadastramento do projeto, o 
Gerente do Projeto receberá um email informando sua alocação no projeto.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

Ao acessar a ferramenta na aba Página Inicial --> Organização, selecionar "Gestão de 
conhecimento" para ter acesso a documentação geral. Nestas pastas estarão arqui-
vadas para consultas os modelos de documentos, fluxo, procedimento e outros sobre 
Estratégia, Processo e Projetos.

CADASTRO DO PROJETO

Para cadastrar um projeto no SGP é necessário que o usuário tenha um perfil espe-
cífico de PMO (Project Management Office) ou Escritório de Projetos. Esse perfil é li-
mitado a 2 usuários por Escritório Departamental de Projetos e Processos, e deve ser 
solicitado através do e-mail eppe@tjba.jus.br

Selecionar o módulo de projeto, conforme abaixo:
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Surgirá a tela abaixo para cadastro do novo projeto. Existem duas formas para esse 
cadastramento: Clicando no botão "NOVO" ou partindo de um modelo "Novo a partir 
do modelo".

Quando se parte de um modelo as configurações iniciais são carregadas. Sempre 
que existir um modelo deve-se utilizá-lo para levar as informações padrões e facilitar 
o cadastramento.

O Colegiado do EPPE decidiu que, em razão da existência da matriz funcional do TJBA 
e da maturidade incipiente em Gerenciamento de Projetos no Tjba, alguns artefatos 
gerados no modelo completo no SGP poderiam deixar o processo de Planejamento 
mais complexo. Dessa forma com o intuito de simplificar o gerenciamento, foi parame-
trizado um modelo de projeto denominado Plano de Ação. Esse modelo não deixa de 
seguir a metodologia homologada, ele apenas simplifica alguns passos no cadastro do 
projeto do sistema. Dessa forma teremos 2 MODELOS na tela de criação quando clica-
rem em Novo a partir do modelo.
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Caso seja um projeto mais robusto cujo patrocinador e demandante tenham adaptabi-
lidade funcional no uso da ferramenta o modelo que poderá ser utilizado é o Modelo de 
Projeto TJBA. Caso seja um projeto menos complexo, com menos interações, cujo patro-
cinador e demandante apresentem restrições no manejo do sistema, utilizar o Modelo 
Plano de Ação.

LEMBREM-SE: Essa escolha é feita a fim de agilizar os processos de autorizações de 
atividades, ela não desobriga o Gerente de Projetos a seguir a Metodologia de Gestão 
de Projetos contida na primeira parte desse Manual.
Preencher as informações solicitadas.

Caso tenha optado pelo Modelo de Projeto TJBA, o campo nome do projeto deverá ser 
composto pela sigla PRJ seguida pela sigla da unidade administrativa ao qual o projeto 
pertence.

Ex: PRJ – SEPLAN – Genoma do Judiciário

Caso tenha optado pelo Modelo Plano de Ação, o campo nome do projeto deverá 
ser composto pela sigla PLN seguida pela sigla da unidade administrativa ao qual o 
projeto pertence.

Ex: PLN – SEPLAN – Evento de Sensibilização dos Juízes Coordenadores Regionais

O projeto cadastrado aparecerá na lista de projetos do Escritório de Projetos e Proces-
sos (Estratégico ou Departamental), pois a ferramenta associa como gerente do proje-
to o usuário que criou o projeto.

Após o cadastramento o responsável pelo Escritório de Projetos e Processos (PMO) 
deve acessar o novo projeto e completar o preenchimento dos campos na aba PRO-
PRIEDADES – Resumo do Projeto: Tipo do projeto, Categoria do projeto, Resumo (obje-
tivo do projeto), Patrocinador, Escritório de Projetos e Processos responsável, Deman-
dante e alterar o Gerente do Projeto.



46 Sistema de Gestão e Projetos

O campo Etapa e Situação são criados automaticamente "TJ-BA/INICIAÇÃO"  e  "Solici-
tado", conforme tela abaixo.

O responsável pelo Escritório de Projetos e Processos deve adicionar o gerente do pro-
jeto  na aba "Equipe" , conforme abaixo:

Após essa etapa selecionar "Participante" na aba  "Equipe", selecionar o Gerente do 
Projeto  e colocá-lo como "Gerente de Colaboração". Essa ação permitirá que o gerente 
do projeto  tenha acesso a aba de colaboração do projeto.
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Selecione o recurso com perfil PMO que criou o projeto e que se encontra como Geren-
te de colaboração, no exemplo "GAVAZZA" e clique no botão "Criar Participante". Essa 
ação é necessária pois a exclusão desse usuário só será efetivada a partir do momento 
que o mesmo deixa de ser "Gerente de Colaboração".
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ALINHAMENTO ESTRATÉGIO

Informar em Estratégia Suportada o Macrodesafio  ou o Objetivo Estratégico e em 
Fonte de Financiamento Estratégico, o Planejamento estratégico  o qual o projeto 
está associado.

PROCESSO DE INICIAÇÃO

Neste processo será gerado o documento "Termo de Abertura" e deve ser iniciado o 
preenchimento da "lista de Partes Interessadas".

OBS: Quando o modelo de projeto escolhido for tipo Plano de Ação (PLN) essa fase 
não ocorrerá. Pode-se partir para o preenchimento dos campos da aba PROPRIEDA-
DES – Declaração de Escopo.

Acesso ao projeto
Para o gerente do projeto  ter acesso ao projeto,  existem duas formas:
1. Selecionando a aba "Página Inicial" e o submenu "Gestão de portfólio" ou ;
2. Clicando no portlet "Meus projetos", caso tenha adicionado o projeto a lista de 
"Meus Projetos" .
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Clique no  projeto  no botão "Ação" clique em "Adicionar a Meus projetos". Essa ação 
adiciona o respectivo projeto na lista de 'Meus projetos".

Antes de iniciar a elaboração do Termo de Abertura, o gerente do projeto deverá remo-
ver os recursos "GAVAZZA"  (Responsável pela criação do modelo) e "Services" (parti-
cipante padrão da ferramenta). Para isso, selecione a aba "Equipe" e  "Participante" e 
marque os dois recursos e clique no botão "REMOVER"
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TERMO DE ABERTURA

Após a seleção do projeto deve-se elaborar o Termo de Abertura do Projeto, conforme 
instrução abaixo.

Preencher  os campos abaixo e clicar no botão "Salvar e voltar".
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Após a finalização do TAP enviar para aprovação, conforme abaixo.  Selecionar o TAP e 
clicar em "Ações".

Aparecerá a tela abaixo.

Clicar obrigatoriamente em "Não", pois ao selecionar "Sim" aparecerá  mensagem de 
erro. Caso apareça a mensagem de erro, clicar no botão "X" para fechar a aba, conforme 
indicado abaixo.
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O TAP deve ser aprovado pelo responsável do Escritório de Projetos e Processos, De-
mandante e Patrocinador. O Gerente de Projetos deverá monitorar no sistema a apro-
vação do Termo de Abertura, conforme tela abaixo. Só após a sua aprovação  é possível  
iniciar o "Processo de Planejamento".

Clicando na figura ressaltada em vermelho na tela anterior o gerente do projeto verifi-
cará em que estágio está o processo de aprovação.

Termo de Abertura Aprovado.
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Observe que após a aprovação do TAP muda-se automaticamente "Etapa" para "TJ-BA/
Planejamento"  e "Situação" para "Ativo".

PARTES INTERESSADAS

Esses campos também não são requeridos quando o Modelo escolhido for o Plano 
de Ação (PLN).

Iniciar o preenchimento das Partes Interessadas conhecidas até o momento. Esse 
documento é vivo e será atualizado até o final do projeto. 

Preencha o nome.
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Preencha todos os campos . Esta etapa  deve  ser repetida até a inclusão de todas as 
partes interessadas.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO

Após a aprovação do TAP, automaticamente são liberado os demais documentos para 
preenchimento no processo de planejamento. Para o preenchimento desses docu-
mentos não existe uma  sequência obrigatória. Entretanto, aconselha-se o preenchi-
mento da seguinte forma: Declaração do Escopo; Lista de produtos; Equipe; Tarefas,  
Riscos e Comunicação.

Observem a diferença das telas quando a opção de modelo for Modelo de Projeto TJBA 
(PRJ) e Modelo de Plano de Ação (PLN):

VISUALIZAÇÃO DA TELA NO MODELO DE PROJETO TJBA
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VISUALIZAÇÃO DA TELA NO MODELO DE PLANO DE AÇÃO (PLN)

DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Preencher tanto no Modelo de Projeto TJBA quanto no Modelo Plano de Ação (PLN).
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Preencher  com as informações básicas do projeto como: Justificativa, Requisitos, 
Produtos do projeto, Benefícios, Limites do projeto ( o que não está no escopo), Res-
trições e Premissas, conforme abaixo.

LISTA DE PRODUTOS

Preencher tanto no Modelo de Projeto TJBA quanto no Modelo Plano de Ação (PLN).
Especificar neste documento todas as entregas principais que serão geradas pelo 
projeto. O gerente do projeto deve ficar atento, pois os requisitos e critérios de aceita-
ção definidos servirão para aceitação da entrega. 
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EQUIPE

Preencher tanto no Modelo de Projeto TJBA quanto no Modelo Plano de Ação (PLN).

É necessário compor a equipe do projeto. Entretanto, nesta fase do planejamento 
pode-se não saber quais os recursos que farão parte da equipe, portanto o gerente 
do projeto pode associar as funções necessárias para a execução e depois substituir 
essas funções pelo recurso disponibilizado  para executar a atividade.

Será exibida a tela abaixo e o gerente do projeto deverá clicar no botão "Adicionar".

Aparecerá a tela abaixo para seleção dos recursos ou função. O gerente do projeto 
pode fazer filtro selecionando um recurso ou função específica, como também, sele-
cionar através do ícone de seleção de página e clicar no botão "Adicionar".
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Exemplo: Se o projeto tiver a necessidade de 2 "administradores de banco de dados 
" (DBA), deve-se selecionar novamente a função "DBA" clicar no botão adicionar e 
depois "salvar", conforme tela abaixo.

Para que os participantes do projeto tenham acesso aos artefatos da pasta de "Cola-
boração" é necessário que os mesmos sejam cadastrados no SGP através do caminho: 
"Equipe" ==> "Participantes" conforme abaixo.
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Vale ressaltar que todos os recursos cadastrados na aba "Equipe" já aparecem como "Parti-
cipantes". Nesta aba deve-se cadastrar os demais membros que não fazem parte da equi-
pe do projeto, entretanto necessitam visualizar informações sobre o projeto. Para cadastrar 
um novo participante clicar no botão "adicionar", conforme demonstrado abaixo.
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Os participantes que apresentarem um ícone de boneco ao lado do sobrenome, con-
forme identificado abaixo, são  denominados "Gerentes de Colaboração" e são respon-
sáveis por criar pastas e anexar documentos na guia de "colaboração", os demais parti-
cipantes terão direito apenas de visualização.

PLANO DE GERENCIAMENTO

Esse campo não está disponível para o Modelo Plano de Ação.

Este documento contém a forma que o Gerente do Projeto  fará a gestão das áreas de 
conhecimento. Esses campos estarão preenchidos com um padrão que deverá ser al-
terado pelo gerente do projeto, conforme a especificidade de seu projeto.
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

As instruções que constam no manual de projetos referem-se ao modelo Projetos, pois 
quando do preenchimento da aba Riscos/Ocorrências/Mudanças" a aba "Classificação 
de risco" será atualizada automaticamente.

Mas para o modelo Plano de Ação (PLN) deve-se preencher os campos de forma manual.

Essa aba não deverá ser preenchida pelo gerente do projeto. A mesma será exibida 
com todas as categorias de risco com o valor default "Baixo". Após o preenchimento 
dos riscos na aba "Riscos/Ocorrências/Mudanças" a aba "Classificação de risco" será 
atualizada automaticamente.

OBS: Só será alterado o valor default para as categorias que tenham riscos cadastrados.
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ATA DE REUNIÃO

Preencher tanto no Modelo de Projeto TJBA quanto no Modelo Plano de Ação (PLN).

Esta seção deve conter todas as atas de reunião geradas em todos os processos (Inicia-
ção, Planejamento, Execução e Controle e Encerramento) do projeto, além das atas de 
assunto específico geradas por outros atores do projeto, como por exemplo as atas de 
cunho técnico.

Preencher os demais campos com as informações pertinentes. Observe que o status 
da ata é gerado automaticamente pelo sistema como "Rascunho".
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Após o preenchimento de todas as informações a ata deve ser enviada aos participan-
tes para validação, deve-se acessar o  botão "Ação", localizado no canto superior direito 
e selecionar Gravar Versão Final da Ata.
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Observe que após o procedimento acima, automaticamente o sistema atualiza o "Sta-
tus" para "Final" e não permitirá que os campos sejam alterados.

Caso seja necessário proceder com algum ajuste na ata utilizar o botão "Acão"/ "Ajustar 
Ata de Reunião".
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Selecionar o botão "Voltar". Perceba que a ata retorna para "Status" = "Rascunho", pos-
sibilitando, desta forma que as alterações sejam efetuadas. Após os ajustes repetir o 
passo anterior utilizando o botão "Ação" e  "Gravar Versão Final da Ata".

TAREFAS

As atividades relacionadas com o pacote "Gerenciamento do Projeto" são carregadas 
automaticamente e o gerente do projeto deverá complementar com as atividades de-
finidas para produzir a entrega/serviço produto do projeto.

 

Após identificar todas as atividades, deve-se:
• definir duração
• sequenciar atividade
• alocar recurso

OBSERVAÇÃO:

1. O gerente do projeto "nunca" deverá inserir as datas, pois a mesma é gerada 
automaticamente, através da combinação "Duração" + "Predecessoras";
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Antes da atribuição do recurso na atividade o gerente do projeto deverá zerar a alo-
cação atribuída ao recurso, conforme especificado no item "Atribuição de recurso" .

Definir duração
Abra o menu Tarefa e clique em Gantt, altere a duração e tecle enter. Para salvar a mu-
dança e liberar o cronograma clique no botão  

Sequenciar atividade

Dependência em tarefa é uma relação na qual uma atividade ou marco depende para 
serem realizadas (completamente ou parcialmente).

Existem  três formas de criar predecessoras, conforme explicitado abaixo:

Abra o menu Tarefa e clique em Gantt.

1 ª opção: Selecione as tarefas através da caixa de seleção e clique no botão   , con-
forme a figura abaixo:  
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2ª opcão: No gráfico de Gantt, segure a barra de tarefa de origem e solte-a na barra de 
tarefa de destino: 

• Dependência Término - Início - Arraste a borda da direita da barra de tarefa de 
origem e solte-a na borda esquerda da barra de tarefa de destino.

• Dependência Início - Término - Arraste a borda da esquerda da barra de tarefa de 
origem e solte-a na borda direita da barra de tarefa de destino.

• Dependência  Início- Início - Arraste a borda da esquerda da barra de tarefa de 
origem e solte-a na borda esquerda  da barra de tarefa de destino.

• Dependência Término - Término - Arraste a borda da direita da barra de tarefa de 
origem e solte-a na borda direita da barra de tarefa de destino.

3ª opcão: No gráfico de Gantt dê um duplo click na tarefa e selecione "Dependências":

Dessa forma também pode ser feito ajuste na dependência, como exemplo o tipo e o 
intervalo de tempo entre as atividades. Clique na atividade predecessora ou sucessora 
e defina.
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Depois click em "Novo" e selecione a tarefa. Repita essa operação até incluir todas as 
dependências da tarefa selecionada.

Atribuição de recurso

Neste primeiro momento de implantação da ferramenta SGP o TJBA decidiu não uti-
lizar a opção de timesheet  para alocação do trabalho realizado. Desta forma, utilizare-
mos uma forma opcional para atualizar as tarefas do cronograma, zerando a alocação 
de todos os recursos envolvidos no projetos.
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Perceba que o campo "Alocação" está com valor preenchido, conforme tela abaixo

Selecione todos os recursos, zere o campo alocação, clique no botão "Ação", selecione 
"Aceitar alocação definitiva" e clique em "SIM".

Novamente, selecione todos os recursos,  clique no botão "Ação", selecione "Confirmar 
alocação planejada" e clique em "SIM"
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Abra o menu "Tarefa" e clique em Gantt. Selecione o recurso, atribua a tarefa e salve.

Selecionando a opção "cronograma automático com opções" aparecerá a tela abaixo
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Preencha as informações, conforme as orientações e clique no botão "Cronogra-
ma automático".

Data de exec. do cronograma automático
Especifica a data para qual você deseja atualizar o cronograma. Se o projeto ainda não 
iniciou, digite a data de início do projeto. Se o projeto já estiver em andamento, digite o 
primeiro dia após o último acompanhamento do projeto. O Padrão de preenchimento 
deste campo é a Data atual.

Ignorar tarefas iniciadas antes de
Especifica a data limite para exclusão das tarefas.
Exemplo: Por exemplo, você insere 7/3/15 como a data para ignorar tarefas iniciadas 
antes de e você tem uma tarefa que começa em 20/02/15. A tarefa está excluída da 
atualização do cronograma.

Ignorar tarefas iniciadas depois de
Especifica a data após a qual exclui todas as tarefas.
Exemplo: Por exemplo, você insere 7/3/15 como a opção Ignorar tarefas iniciando após 
a data e você tem uma tarefa que começa em 14/8/15. A tarefa está excluída atualização 
do cronograma.

Restrições do recurso
Especifica se você deseja que o cronograma automático considere a disponibili-
dade de recursos ao agendar o projeto. Este campo tem como padrão a caixa de 
seleção selecionada.

Nota: Se você limpar a caixa de seleção, o cronograma automático trata os recursos 
como se eles tivessem disponibilidade ilimitada. Cada tarefa é agendada contra a dis-
ponibilidade total do recurso, mas não contra a disponibilidade restante para o recurso 
que leva em consideração outras tarefas. Isso resulta no cronograma mais curto possí-
vel, mas também pode causar excesso de comprometimento de recursos.

Programar a partir da data de término
Especifica se você deseja que o cronograma automático realize uma programação 
para trás a partir de uma data de prazo definido. Use esta opção se a última tarefa deve 
ser concluída até a data de conclusão do projeto. Este campo tem como padrão a caixa 
de seleção desmarcada.

Se você agendar desde a data de término, insira a data de término no campo Data de 
exec. do cronograma automático.

Sub-redes
Especifica o auto-controle para calcular o caminho crítico para todo o projeto. Quando 
o campo é selecionado, um caminho crítico separado é calculado para cada sub-rede. 
Este campo tem como padrão a caixa de seleção desmarcada.
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Respeitar restrições nas tarefas iniciadas
Especifica ignorar as tarefas iniciadas durante a atualização. O cronograma automáti-
co agenda o trabalho remanescente de acordo com a lógica de autoschedule normal, 
incluindo quaisquer restrições de tarefas. Este campo tem como padrão a caixa de se-
leção desmarcada.

Programar atribuições nas tarefas excluídas
Especifica a autenticação automática. Então, você pode excluir datas de atribuição de 
recursos de tarefas quando as novas datas permanecerem dentro da tarefa começar e 
terminar as datas. Este campo tem como padrão a caixa de seleção desmarcada.

Este campo funciona com o campo Excluir do cronograma automático na página de 
propriedades da tarefa.

Iniciar sucessores no próximo dia
Especifica a classificação automática para iniciar tarefas sucessoras com intervalo zero o 
dia após a conclusão da tarefa anterior. Quando desmarcadas, as tarefas sucessoras co-
meçam no mesmo dia em que a tarefa predecessora termina, desde que o recurso tenha 
a disponibilidade restante. Este campo tem como padrão a caixa de seleção desmarcada.

Publicar depois de programar
Especifica publicar o cronograma provisório para o plano de registro imediatamente. 
Quando selecionado, o plano teste é criado e imediatamente excluído, e o projeto é 
desbloqueado. Este campo tem como padrão a caixa de seleção desmarcada.

Avalie o cronograma para verificar se as datas programadas estão atendendo as ex-
pectativas das partes interessadas. Caso contrário, analise as possibilidades de com-
pressão e não sendo possível o atendimento negocie com o Patrocinador  as novas 
datas planejadas.

O cronograma estará disponível para acesso após a publicação, conforme abaixo. Caso 
seja selecionada "excluir cronograma de teste", todas as modificações não serão salvas 
no projeto.
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PLANOS FINANCEIROS

Esse campo não está disponível para o Modelo Plano de Ação (PLN).

Neste primeiro momento o controle dos custo será feito de forma consolidada. Primei-
ro o gerente do projeto deverá preencher as informações de custo planejadas mês a 
mês, conforme abaixo:

Preencha as informações abaixo para identificar o plano de custo.

Será gerado o plano de custo a ser utilizado no projeto. Após a inclusão do plano de cus-
to seleciona-o, conforme abaixo, para fazer o carregamento das informações de custo 
previstas mês a mês.
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Distribua os valores de custo "Capital" e "Operacional" mês a mês para o período 
especificado.
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RESUMO FINANCEIRO

Esse campo não está disponível para o Modelo Plano de Ação (PLN).

Parte dessa  aba é gerada automaticamente com as informações consolidadas da aba 
"Planos Financeiros" . Os valores reais deverão ser preenchidos, conforme especificado 
no Plano de Gerenciamento de Custo, com os  custos reais apurados até o momento da 
geração do status do projeto.

Observação: Os custos reais do projeto serão sempre acumulativos. 
 

REGISTRO DE RISCOS

Este campo não está disponível para o Modelo plano de Ação.
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Após o cadastramento de todas as informações do plano do projeto, o gerente do pro-
jeto deverá enviar a  "Declaração do Escopo" para aprovação.  Atualmente, os aprova-
dores definidos pela metodologia são:  responsável Escritório de Projetos e Processos, 
Demandante e Patrocinador. Todos devem analisar, podendo estes aprovar, rejeitar, ou 
devolver solicitando modificações no plano. Para enviar para aprovação o gerente do 
projeto deverá ir em "Propriedades", "Ações","Enviar PP para Aprovação".
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Quando o Plano de Projeto for aprovado por todos os responsáveis, automaticamente o 
sistema gera a Linha de Base do Planejamento e altera a Etapa para TJ-BA/Execução.

No caso do Modelo Plano de Ação (PLN) isso ocorrerá de forma diferente. O Gerente de 
Projeto deve gerar o Relatório de Declaração de Escopo a fim de validá-lo junto ao Pa-
trocinador e Demandante por meio de assinatura e posterior digitalização e anexação 
do arquivo no campo destinado a anexar documentos na Declaração de Escopo.

 

Na Declaração do Escopo do projeto há um campo onde é possível anexar arquivos. 
A boa prática do TJBA orienta que coloquemos os arquivos finais de Canvas, EAP e a 
Declaração do Escopo assinada (no caso do Modelo PLN).
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Para Salvar a Linha de Base no Modelo Plano de Ação (PLN) é necessário já ter feito 
todo o preenchimento do Cronograma de Execução e homologado a data de início do 
projeto. Publicado o Cronograma. Depois disso procede-se da seguinte forma:

Na Aba Propriedades – Resumo do Projeto, na opção Ações, selecionar Plano de Ação- 
Salvar Baseline.

 

PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE

O processo de execução e controle é o momento em que todas as atividades planeja-
das serão executadas pela equipe do projeto. O gerente do projeto, além de executar 
as atividades do gerenciamento, realizará o acompanhamento e controle do projeto, 
adotando as ações corretivas se necessário.

Para iniciar esse processo é necessário que o projeto tenha sido aprovado e esteja na 
Etapa TJ-BA/Execução e situação Ativo.

Neste processo é realizado o acompanhamento do progresso das atividades, conforme 
especificado no plano de comunicação. As atividades deste processo são:

• Reunião de acompanhamento;
• Atualização do progresso das atividades;
• Reagendamento do cronograma;
• Registro de lições aprendidas;
• Registro de ocorrências (Questões);
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• Termo de Entrega ;
• Relatório de status; e
• Solicitação de mudança, quando existir.

Existem três formas de acesso ao projeto:

1. Selecionando na lista exibida na Pagina Inicial ---> Projetos, ou

2. Através do filtro preenchendo a informação do projeto escolhido, ou 

3. Através do ícone exibido ao lado  , se o mesmo utilizou a opção de 
"Adicionar  a meus projetos", conforme indicado no item "Acesso ao Projeto". 

ATUALIZAÇÃO DO PROGRESSO

Dentro do projeto vá até o Gantt através do caminho Tarefa ---> Gantt, conforme 
figura abaixo
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Será exibida uma janela com as informações do cronograma do projeto. Para visualizar 
todas as atividades expanda os agrupamento de tarefas clicando no ícone  , informe o 
percentual de conclusão das tarefas na célula "% concluído" e tecle "enter".

Após todas as atualizações terem sido salvas,  reagendar cronograma para que as 
atividades não concluídas e/ou as não iniciadas tenham as suas datas atualizadas, 
conforme abaixo:



81Manual de Utilização Módulo de Projetos - Versão 2.0

Analisar o cronograma com as novas datas e se não for necessário nenhuma negocia-
ção, selecionar "Publicar cronograma de teste". Caso contrário, tomar as ações neces-
sárias para manter o projeto conforme planejado.

LIÇÕES APRENDIDAS

Apesar de não ser disponibilizada no Modelo de Plano de Ação (PLN) é uma boa prática 
documentar as lições aprendidas  durante toda a execução do projeto e anexá-las no 
Encerramento do Projeto. O modelo  Lições Aprendidas - Nome do Projeto.xls encon-
tra-se disponibilizado na Aba Gestão de Conhecimento / 3. Metodologias /  3.2. Gestão 
de Projetos / 3.2.3 Execução e Controle.

As lições aprendidas do projeto são registradas desde o processo de Iniciação até o pro-
cesso de Encerramento. Portanto, o gerente do projeto deve registrar as informações 
seguindo o caminho "Propriedade --->Lições Aprendidas".
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Será exibido a tela de manutenção de lições aprendidas. Para registrar uma nova lição 
clicar no botão "Novo".

Preencher as informações, conforme abaixo, e clicar no botão "Salvar" ou no botão "Sal-
var e Voltar", se desejar continuar cadastrando lições aprendidas.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS (QUESTÕES)

Apesar de não ser disponibilizada no Modelo de Plano de Ação (PLN) é uma boa prática 
documentar as Ocorrências ou Questões durante toda a execução do projeto e anexá-
-las no Encerramento do Projeto. O modelo  Controle de Questões - Nome do Projeto.
xls encontra-se disponibilizado na Aba Gestão de Conhecimento / 3. Metodologias /  3.2. 
Gestão de Projetos / 3.2.3 Execução e Controle.
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Preencha as informações abaixo e clique em "Salvar" ou "Salvar e Voltar".

TERMO DE ENTREGAS

Para cada entrega intermediária ou final deve-se emitir o documento "Termo de En-
trega" e enviar para aprovação, conforme especificado no plano de gerenciamento 
do escopo. 

No caminho "Propriedade" ---> "Lista de produtos" é exibida todas as entregas definidas.
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Selecione a entrega que foi concluída e clique em "Termo de Aceite do Produto".

Caso tenha sido definido que o patrocinador necessita aprovar as entregas, selecionar 
a caixa "Solicitar Aprovação do Patrocinador" e enviar para aprovação através do botão 
"Ação"  ---> "Enviar Entrega para Aprovação"

Os responsáveis pela homologação do produto receberão um item de ação para apro-
vação, conforme abaixo: 

Após a seleção aparecerá a tela abaixo. A entrega deve ser analisada e de acordo com 
o resultado deve-se escolher "Aprovado" ou "Rejeitado" e  clicar em um dos botões 
"Salvar" ou "Salvar e Voltar".



85Manual de Utilização Módulo de Projetos - Versão 2.0

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Apesar de não ser disponibilizada no Modelo de Plano de Ação (PLN) é uma boa prática 
documentar as Solicitações de Mudança sempre que ocorreem anexá-las no Escopo 
do Projeto. O modelo  Solicitação de Mudança - Nome do Projeto.docx encontra-se 
disponibilizado na Aba Gestão de Conhecimento / 3. Metodologias /  3.2. Gestão de 
Projetos / 3.2.3 Execução e Controle.

Durante o acompanhamento do projeto pode ser necessária a realização de replaneja-
mento do projeto, por motivos diversos, tais como: Necessidade de mais recurso finan-
ceiro, alteração do escopo, alteração de prazo, entre outros. Para fazer uma mudança 
durante o processo de Execução e Controle o gerente do projeto deverá emitir uma 
solicitação de mudança, seguindo o seguinte caminho "Riscos/Ocorrências/Mudanças" 
---> "Solicitação de Mudanças"
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Clicar no botão "Novo" e preencher as informações referente à mudança.

Caso a mudança necessite de avaliação técnica marcar o box "Necessita de Avaliação 
Técnica", preencher o nome do avaliador  e  enviar para avaliação, através do botão 
"Ação" e "Enviar para Aprovação", conforme a definição do processo "Controle Integra-
do de Mudança".

Fazer as análises dos impactos em custo, cronograma, qualidade e escopo e enviar para 
avaliação dos aprovadores. Estes podem aprovar, rejeitar ou solicitar mais informação. 
Para submeter a solicitação para aprovação selecionar "Ação" ----> "Enviar para Aprova-
ção", conforme determinado no plano de gerenciamento do projeto.
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Os responsáveis pela aprovação receberão um item de ação referente à solicitação de 
mudança. Neste caso, deve avaliar a mudança e estando de acordo "Aprovar" e clicar 
no botão "Salvar e Voltar". 

Com a solicitação de mudança aprovada, o gerente do projetos deverá fazer os ajustes 
no projeto, conforme a solicitação de mudança e caso exista a  necessidade de repla-
nejamento  uma nova linha de base deverá ser gerada.

Nesse momento, o gerente do projeto deverá selecionar o projeto no caminho "Página 
Inicial", localizar seu projeto na lista ou utilizar o filtro de pesquisa. Selecionar "Proprie-
dade" -----> "Linha de Base".  
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Após a criação da nova linha de base, o gerente do projeto tem que marcá-la como a 
linha de base atual. Essa nova linha de base será utilizada para comparação do desem-
penho do projeto.

Vale ressaltar que o sistema gera automaticamente uma linha de base no momento 
da aprovação do planejamento e as demais só devem ser geradas  após negociação de 
alteração no escopo, prazo, custo e qualidade. 

RELATÓRIO DE STATUS

Este campo não está disponível no Modelo Plano de Ação (PLN).

Durante todo o processo de "Execução e Controle" o gerente de projeto monitora a 
saúde do projeto, visando manter o mesmo conforme o planejado. O documento que 
registra o desempenho para formalização com as partes interessadas é denominado 
"Relatório de Satus".

O gerente do projeto deve elaborar o relatório de status seguindo o caminho: "Proprie-
dade" ---> "Relatórios de Status", conforme abaixo:
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Será liberada uma tela de manutenção de relatório de status. Selecione novo e aperte 
a tecla ENTER.

Nome do relatório: utilize a data do monitoramento no formato AAAA-MM-DD para 
identificar o período monitorado.

Status do relatório: Neste campo temos "Final" e "Rascunho". Enquanto o gerente do 
projeto estiver elaborando o relatório deve manter a informação de "Rascunho" até que 
conclua o mesmo. A versão "Final" é a publicada e utilizada para comunicar a saúde dos 
projetos para as Partes Interessadas.

Status geral: Gerado automaticamente através da combinação do "Status do Crono-
grama", "Status do Escopo" e "Status de Custo e esforço" .

Atualização do relatório de status: Faça uma análise gerencial do desempenho do 
projeto até esse momento. 

Status do cronograma: De acordo com o desempenho do cronograma preencha esse 
campo com uma das seguintes informações: "Em dia", "Requer ajuda"  ou "Em risco".
Explicação da variação: justifique a variação.

Status do escopo: De acordo com o desempenho das entregas preencha esse campo 
com uma das seguintes informação: "Em dia", "Requer ajuda"  ou "Em risco".
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Explicação da mudança: justifique se houve alguma solicitação de mudança.

Status de custo e esforço: De acordo com o desempenho dos custos  preencha esse 
campo com uma das seguintes informação: "Em dia", "Requer ajuda"  ou "Em risco".

Explicação de custo e esforço: justifique a variação.

PROCESSO DE ENCERRAMENTO

Encerramento do Projeto

Preencher tanto no Modelo de Projeto TJBA quanto no Modelo Plano de Ação (PLN).

Ao final da execução do projeto, quando todas as atividades foram realizadas e todas as 
entregas do projeto concluídas é o momento de encerrar o projeto.

Neste processo o gerente do projeto deve finalizar todos os relatórios, documentar a 
experiência do projeto, fornecer informação sobre o produto do projeto e o atendimen-
to dos requisitos do projeto, e então, documentar as lições aprendidas.

Os registros do projeto devem ser arquivados de modo que outros gerentes de projeto 
possam usá-los para futura referência em seus projetos. 

Após todas as ações acima elaborar o Termo de Encerramento no SGP. Selecionar  a 
aba "Propriedade" ---> "Encerramento do projeto".

Conforme a metodologia do TJBA os responsáveis para autorizar o encerramento do 
projeto são: Patrocinador, Demandante e Responsável pelo Escritório de Projetos e Pro-
cessos (Estratégico ou Departamental).
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Selecionar o botão "Novo", conforme abaixo:

Preencher o item "O cliente aceitou todos os resultados do projeto", clicar em um dos 
botões 'Salvar" ou "Salvar e voltar". 

Marcar o documento "Termo de Encerramento", selecionar o botão "Ação" --> "Enviar 
Encerramento para Aprovação". 
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Os responsáveis pela aprovação receberão um item de ação e após a análise das 
informações selecionar "Aprovado" ou "Rejeitado". Caso seja "Aprovado", automati-
camente o sistema altera a Etapa e Situação para "/Tj-BA/Encerramento"/"Encerra-
mento", respectivamente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Colaboração

Essa é a  área de colaboração do projeto e devem armazenar todas as informações que 
o Gerente do Projeto credite relevância para o projeto. As pastas foram criadas por gru-
po de processo, conforme a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do TJBA, para 
facilitar a busca das informações por todos os envolvidos.
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RELATÓRIOS AVANÇADOS

O sistema de Gestão e Projetos disponibiliza vários relatórios pré-formatado para apoiar 
o gerente do projeto no controle do projeto. 

Para acessar proceda da seguinte forma "Página Inicial" --> "Relatórios Avançados", 
conforme abaixo:

Para exibir apenas os relatórios relacionados ao módulo de projeto, preencha o filtro 
com a palavra "project" e clique na lupa.
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BOTÕES DE AÇÃO
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LEGENDAS DO GRÁFICO DE GANTT
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INTEGRAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS

O Sistema de Gestão e Projetos - SGP permite integração com o Microsoft Project e 
Workbench. Neste tópico iremos explorar a integração com o Microsoft Project, por ser 
uma ferramenta conhecida pelos gerentes de projetos.  

Pré-requisitos

Para o Microsoft Project 2013:

• Microsoft Project 2013;

• Microsoft.NET Framework 4;

a. Para sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits - dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

• Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime:

a. Para sistemas operacioanis de 32 bits - vstor40_x86.exe

b. Para sistemas operacionais de 64 bits - vstor40_x64.exe 

Para o Microsoft Project 2010:

• Hotfix do Microsoft Project 2010, Atualização cumulativa do Microsoft Project de 
junho de 2012 ou Microsoft Project 2010 service Pack 2;

• Microsoft.NET Framework 4;

a. Para sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits - dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
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• Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime:

a. Para sistemas operacioanis de 32 bits - vstor40_x86.exe

b. Para sistemas operacionais de 64 bits - vstor40_x64.exe

Configurações no Microsoft Project

Após atender aos pré-requisitos são necessárias algumas configurações no 
Microsoft Project.

Defina as configurações do  Microsoft Project para a ativação subsequente da macro 
de instalação do complemento do CA PPM.

1. Abrir o Microsoft Project.

2. Vá para "Arquivo" --> "Opções".

3. Clique em 'Central de confiança" e em seguida, clique em "Definições do  centro 
de fidediginidade".

4. Clique em "Suplementos" e desmarque a opção "Exigir que os suplementos da 
aplicação sejam assinados por um fabricante de confiança". 

5. Clique em "Definições de macro" e marque a opção "Ativar todas as macros".

Diretrizes no Microsoft Project

São necessárias algumas diretrizes de configuração do Microsoft Project a fim de que 
ele funcione de forma eficaz com o CA Clarity PPM .

Para configurar as opções do Microsoft Project, selecione "Opções" no menu "Arquivo".

Cálculo

Clique em "Agenda" para definir a opção Cálculo. Essa opção determina se o Microsoft 
Project reprogramará seu plano automaticamente.

Se a opção de cálculo estiver definida como "Ligado", o Mirosoft Project programará 
automaticamente o plano cada vez que abrir um projeto do CA PPM ou quando usar a 
tecla "Tab" para sair do campo que acabou de editar. Se a opção estiver definida como 
"Desligado", o Microsoft Project não programará o seu plano automaticamente.
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Calendário

Clique em "Agenda" para configurar o calendário. Verifique se os valores na seção "Op-
ções de calendário para este projeto" são mapeados para os valores definidos no CA 
PPM. Para a maioria das organizações, talvez seja necessário atualizar os seguintes 
campos:

• Semana com início em

• Ano fiscal com início em 

• Os outros campos são mapeados para as configurações da sua organização.
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Exibir

Clique em "Avançado" e desmarque a caixa de seleção "Mostar a caixa de dialógo 'li-
gaçoes entre projetos' ao abrir" na seção "Opções de ligação entre projetos para este 
projeto". Esse recurso é incompatível com dependências do CA PPM e é ignorado 
quando selecionado.

Guardar

Clique em "Guardar" na janela "Opções". É possível atualizar o local do arquivo, confor-
me desejado, e salvar os arquivos MPP em qualquer pasta. No entanto, se compartilhar 
seu computador com outros usuários e atualizar projetos mestres, defina o local do 
arquivo em uma pasta compartilhada em comum.
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Instalar o Microsoft Project Interface com o Schedule Connect

Para que a troca de informações ocorra entre o SGP (CA PPM) e o MsProject é neces-
sário instalar o Microsoft Project Interface, disponível no SGP, para instalar siga os se-
guintes passos: 

1. Feche todas as instâncias do Microsoft Project.

2. Faça login no SGP e vá "Página Inicial" --> "Configurações da Conta", conforme 
demonstrado na figura.

3. Clique na guia "Downloads de Software", conforme demonstrado na figura abaixo:

4. Clique no link de download do Microsoft Project Interface (x86) ou do Microsoft 
Project Interface (x64), conforme a compatibilidade com o Ms project instalado na 
sua máquina.
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5. Selecione Executar ou Salvar, quando solicitado, para executar ou salvar o arquivo 
mspsetup.exe. Se selecionar Salvar, execute o arquivo quando estiver pronto para 
começar a instalação.

6. Durante a instalação, basta clicar no botão "Next", aceitar os termos e licenças 
quando solicitado e "Finish" ao final, será neceessário reiniciar o sistema operacio-
nal quando solicitado.

7. Após essa instalação inicial vá até o diretório "C:\Program Files\CA\Clarity|CA Cla-
rity PPM MSPInterface\addIn" e execute o arquivo "setup.exe".

8. Clique no botão "Install", conforme demonstrado na figura abaixo e ao final clique 
em "Close".

9. Ir no diretório "C:\Program Files\CA\Clarity|CA Clarity PPM MSPInterface\data" e 
clicar em "MSPAdd2K.mpp". Ao abrir esse arquivo será incluído uma tabela no Mi-
crosoft Projet para integrar com o SGP.
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Realizando a Integração

Uma vez atendido todos os requisitos acima,  a sua máquina está apta para realizar a 
integração das informações do cronograma SGP e Microsoft Project.

Algumas regras devem ser observadas:

1. Lembre-se que as informações de recursos, custos são mandatórias no SGP por 
isso não devem ter valores no arquivo Microsoft Project, se quiser trabalhar com 
essas informações registre primeiramente no SGP e então abra o arquivo Microsoft  
Project a partir do SGP; 

2. Defina com qual agendador (Microsoft Project, workbench ou Gantt do PPM) 
você deseja trabalhar no seu projeto e não faça lançamentos em agendador dife-
rente do qual você definiu inicialmente, pois esses programas trabalham com algo-
ritmos diferentes. 

Para realizar a integração do projeto com o Microsoft Project, você precisar logar no 
SGP e localizar seu projeto, conforme especificado no item "Processo de Iniciação" --> 
"Acesso ao projeto".  Uma vez dentro do projeto clique em "abrir no agendador" --> "Mi-
crosoft Project [leitura e gravação]", conforme abaixo:

Será apresentado no final da página um arquivo, conforme figura abaixo. Clique no 
arquivo e o Microsoft Project será aberto com as informações do SGP.
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Faça as modificações necessárias no arquivo Microsoft Project e quando estiver con-
cluído clique na guia "Integração do CA Clarity PPM" e clique em "Salvar".  Ao fechar o 
arquivo Microsoft Project pode acontecer de ser apresentado se você deseja salvar o 
arquivo localmente, ou seja, no seu computador isso é opcional, uma vez que as infor-
mações já foram salvas no SGP.

GLOSSÁRIO

Termo Descrição

Atividade

Corresponde a unidade executiva de trabalho consumin-
do tempo e recursos, com um executante claramente 
identificado. É a menor unidade do projeto e tem caráter 
obrigatório.

Caminho Crítico
Seqüência de atividades que representa o caminho mais 
longo de um projeto, que determina a menor duração 
possível (PMBOK 5ª edição).

Compressão
Técnica de compressão do cronograma do projeto, reali-
zada através de ações tomadas para diminuir a duração 
total do projeto, sem diminuir o escopo do projeto. 

Demandante

Pessoa ativamente envolvida no projeto, altamente com-
prometida com a execução do projeto. Pode também 
exercer influência sobre os objetivos e resultados do pro-
jeto e possui autonomia para tomar decisões relativas ao 
negócio do projeto. Normalmente, será responsável pela 
gestão do produto ou serviço a ser entregue pelo projeto.

EAP

Estrutura Analítica do Projeto. A decomposição hierárqui-
ca do escopo total do trabalho a ser executada pela equi-
pe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e 
criar as entregas exigidas. (PMBOK 5ª edição).

Equipe de Planejamento
Conjunto de profissionais que serão responsáveis por pla-
nejar o projeto.

Equipe do Projeto Conjunto de profissionais envolvidos no projeto.



105Manual de Utilização Módulo de Projetos - Versão 2.0

Escritório de Projetos

Área da empresa que possui uma visão geral de todo o 
portfólio de projetos gerenciados, visando à melhoria da 
eficiência no planejamento e condução desses projetos, 
podendo fornecer informações rápidas sobre cada um dos 
projetos existentes e conseqüentemente auxiliar nas de-
cisões a serem tomadas. Pode ser também chamado de 
“escritório de gerenciamento de programas”, “escritório de 
gerenciamento de projetos” ou “escritório de programas”.

Limites

Identifica de modo geral o que é excluído do projeto. De-
clara explicitamente o que está fora do escopo do projeto 
ajuda no gerenciamento das expectativas das partes inte-
ressadas (PMBOK 5ª edição).

Linha de Base

Um plano aprovado para o trabalho do projeto, integran-
do escopo, tempo e custos, em relação ao qual a execução 
do projeto é comparada e medida visando gerenciar o seu 
desempenho. A linha de base do projeto só poderá ser alte-
rada através da aprovação de uma solicitação de mudança.

Marcos

São eventos intermediários de um Projeto que possibili-
tam o acompanhamento da sua evolução, estando mui-
tas vezes vinculados a produtos secundários. São pontos 
de controle predeterminados. Um cronograma de mar-
cos (Milestone Schedule) é um cronograma sumarizado 
que identifica os principais pontos de controle do projeto.

Nivelamento de Recurso
Qualquer forma de análise de rede de cronograma na 
qual as decisões de elaboração de cronograma (datas de 
início e término) se baseiam em restrições de recursos. 

Objetivos do projeto

Algo em cuja direção o trabalho deve ser orientado, uma 
posição estratégica a ser alcançada ou um objetivo a ser 
atingido, um resultado a ser obtido, um produto a ser pro-
duzido ou um serviço a ser realizado (PMBOK 5ª edição).

Pacote de Trabalho
Uma entrega ou componente do trabalho do projeto no 
nível mais baixo de cada ramo da Estrutura Analítica do 
Projeto.

Cronograma
É um produto relacionado ao gerenciamento do projeto, 
que identifica todas as atividades executivas, contendo 
seu seqüenciamento, duração, recursos, custos e datas. 

Paralelismo

Técnica de compressão do cronograma em que duas ati-
vidades antes marcadas para começar em seqüência co-
meçam ao mesmo tempo. Se aplicada ao caminho crítico, 
essa técnica reduz a duração do cronograma (Kim Held-
man, 5ª edição). 
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Partes interessadas
Um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser 
afetado, ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade, 
ou resultado do projeto (PMBOK 5ª edição).

Patrocinador
Pessoa que fornece o apoio político ou os recursos finan-
ceiros para a realização do projeto. Autorizador do projeto

Portfólio

Um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos 
agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse 
trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios es-
tratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem 
não ser necessariamente interdependentes ou direta-
mente relacionados.

Predecessora
Determina quando a atividade sucessora lógica pode co-
meçar ou terminar. 

Premissas
Um fator do processo de planejamento considerados ver-
dadeiro, real ou certo, sem a necessidade de prova ou de-
monstração (PMBOK 5ª edição).

Processo

Caminho lógico através do qual as ações são encadeadas 
para se alcançar um determinado resultado. Em determi-
nados projetos, os processos podem possuir marcos para-
metrizados e procedimentos pré-definidos.

Produto
São resultados contratados e gerados num Projeto. Po-
dem ser específicos do projeto ou relacionados ao geren-
ciamento do projeto.

Requisitos do Produto

Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou 
possuída pelo produto. Incluem necessidades, desejos e 
expectativas relacionados com requisitos técnicos, de se-
gurança, de desempenho e outros.

Requisitos do Projeto

Uma condição ou capacidade que deve ser atendida pelo 
projeto. Incluem necessidades, desejos e expectativas re-
lacionados com os negócios, gerenciamento de  projetos, 
entregas.

Recursos

Constituem os insumos necessários (pessoal, equipa-
mentos, materiais e financeiros) à execução de ativida-
des. Os recursos são sempre programados e alocados na 
atividade.

Restrições
Um fator limitador que afeta a execução de um projeto, 
programa, portfólio ou processo (PMBOK 5ª edição).

Risco
Um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará 
um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos 
do projeto (PMBOK 5ª edição).
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Sucessora
Determina quais atividades serão executadas após uma 
atividade predecessora, conforme determinado pelo rela-
cionamento lógico entre elas.

Trabalho Operacional
São operações contínuas e repetitivas, com o objetivo de 
manter o negócio.
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