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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, criativos, 

investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, no 

desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e gestão de 

projetos e soluções apoiadas em tecnologia da informação(computador e comunicação), dados e sistemas 

que abordam processos administrativos e de negócios das organizações. 

 

EMENTA: A função gerencial. Negociação. Métricas de Software e de Qualidade. A Engenharia de 

Requisitos. Planejamento: Estimativas, Análise de Riscos, Determinação de Cronogramas, Métodos para 

Determinar Cronogramas. Administração: Rastreamento e Controle, Relação Pessoas/Trabalho, Distribuição 

de Esforço, Planejamento Organizacional. Processo de Implantação. Áreas Problema. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: A disciplina de Gerência de Projetos visa prover o conhecimento 

dos processos, áreas de conhecimento e técnicas utilizadas para planejar, controlar e monitorar um projeto 

de desenvolvimento de novas soluções na área de tecnologia da informação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  

 Apresentar os conceitos dos processos e técnicas para o gerenciamento de projetos; 

 Conhecer o MGP – Moderno Gerenciamento de Projetos e ferramentas de padronização de 

processos; 

 Estimular o desenvolvimento de projeto de nova solução na área de T.I. 

 Iniciar, monitorar e encerrar um projeto. 
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 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

1  04/08 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 
Apresentação do Plano de Ensino: análise das atividades, avaliações e 

metodologias aplicadas, horários e frequência. Introdução a gerência de 

projetos.  Conceitos, Origem, Processos e Gerenciamento de Projetos. 

2  11/08 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Características do MGP.  A função gerencial: a importância da gerência de 

projetos e Profissão de Gerente de Projetos; Tríplice restrição; Principais aspectos a 

serem gerenciados. 

Critérios de sucesso x fracasso de projetos de software. 

3  18/08 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Áreas de conhecimento da Gerência de Projetos; Processos da Gerência de 
Projetos; PMBOK como ferramenta de padronização de processos. 

Ciclo de vida de um projeto de software; Processo de Desenvolvimento de 

Software: Métodos tradicionais vs. Métodos ágeis. 

4   25/08 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Apresentação e discussão do projeto prático; Definição do tema e escopo geral; 

Formação das equipes para o projeto da disciplina. 

Engenharia de requisitos: Introdução; Estudo de viabilidade; Análise de 

requisitos; Especificação de requisitos; Validação de requisitos; 

Documento de requisitos. 

5 01/09 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

PMBOK: Gerenciamento de integração do projeto. Termo de abertura do 

projeto; Declaração do escopo preliminar do projeto.   

Projeto prático. Exercício de elaboração do termo de abertura do projeto e 

delimitação do escopo do projeto. 

6 02/09 07:30 – 09:10 

09:20 – 11:00 

(Atividade à distância). A atividade consiste na postagem (entrega via 

ambiente virtual moodle) de atividade relacionada ao Projeto Prático. Esta 

atividade vale a presença e contará como somatório para a nota de 

participação.  

7  15/09 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento de escopo do projeto. Planejamento do escopo; 

Definição, verificação e controle do escopo. 

8  22/09 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Prova P1. 

 

9  29/09 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento de tempo do projeto. Definição e sequenciamento de 

atividades; Desenvolvimento e controle do cronograma. 

Gerenciamento de tempo do projeto. Técnicas de estimativa de 

esforço; Estimativa de recursos/duração das atividades; Relação 

pessoas/trabalho e Distribuição de Esforço. 

10 07/10 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

(Atividade à distância). A atividade consiste na postagem (entrega via 

ambiente virtual moodle) de atividade relacionada ao Projeto Prático. Esta 

atividade vale a presença e contará como somatório para a nota de 

participação. 

11   20/10 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento de tempo do projeto. Métricas de software. 

Gerenciamento de custos do projeto. Estimativas de custo; 

Orçamentos; Controle de custos. 

12   27/10 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

      

Projeto prático. Desenvolvimento do cronograma do projeto prático. 

Gerenciamento de recursos humanos do projeto. Papéis: necessidade e 

habilidades; Planejamento de treinamentos; Gerenciamento da equipe do 

projeto. 

13 10/11  18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento da qualidade do projeto. Planejamento e controle da 

qualidade; Garantia da qualidade. 

Gerenciamento da qualidade do projeto. Qualidade de software: 

MPS.Br (Melhoria de Processos do Software Brasileiro). 

14  17/11 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento de riscos do projeto. Planejamento e gerenciamento de 

riscos; Identificação e análise de riscos; Planejamento de respostas aos riscos; 

Monitoramento e controle de riscos. 

Gerenciamento das comunicações do projeto. Planejamento das 

comunicações e distribuição das informações; Relatórios de desempenho; 



METODOLOGIA PROPOSTA: Aulas expositivas. Uso de multimídia. Discussão de Textos. Estudos de caso. 
Dinâmicas em sala de aula. Trabalhos em equipe. Discussão de Vídeos. Seminários. 

 

 

AVALIAÇÃO: Será aplicada a média ponderada das notas de cinco formas de avaliação, todas elas serão 

realizadas nas datas conforme previsto no plano de ensino para o semestre. A última prova tem caráter 

acumulativo quanto aos conteúdos ministrados em sala de aula. 

Cálculo da média: 

(P1 * 20) + (P2 * 30) + (T1 * 35) + (T2 *15) /100 

 Onde: 

P1= Prova 1;  P2= Prova 2; T1= Trabalho Projeto Prático(Em equipe, aplicar os conhecimentos da 

gerência de projetos, planejando, controlando e monitorando um projeto de desenvolvimento de software); 

T2= Participação nas Atividades. 

 

* O desenvolvimento de algumas atividades poderá ter alteração na data, porém os acadêmicos serão 

avisados com antecedência de no mínimo 15 dias.   

* Quanto as atividades por meio da atividade à distância: só serão aceitas as atividades postadas no 

mesmo, respeitando prazos pré-determinados. Toda atividade realizada à distância ao ser postada, 

representa presença, conta para o somatório da nota de participação e poderá valer pontos 

(determinados na apresentação da atividade) na prova subsequente às atividades desenvolvidas. 

* Durante as aulas poderão ter exercícios, atividades, entre outros que contará pontos da prova 

subsequente às atividades desenvolvidas. 

* A participação do acadêmico na disciplina será avaliada por meio da interação em sala de aula, a sua 

presença e toda participação em exercícios, atividades ou dinâmicas realizadas em sala de aula ou no 

ambiente virtual. 

* A prova 2 é cumulativa. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HELDMAN, K. Gerência de Projetos – Fundamentos um Guia Prático para quem quer Certificação 

em Gerência de Projetos. Rio de Janeiro: CAMPUS, 2005. 

PMI – Project Management Institute. PMBOK: Project Management Body of Knowledge. 5 ed. 2012. 

Fechamento administrativo (gerenciar as partes interessadas); 
O Processo de Implantação: metodologias de implantação; Conversão; Análise 
do retorno do investimento; SLA (Service Level Agreement); Negociação: 

gerenciamento de conflitos; Processo de execução do projeto. 

 

15 18/11 07:30 – 09:10 

09:20 – 11:00 

(Atividade à distância). A atividade consiste na postagem (entrega via 

ambiente virtual moodle) de atividade relacionada ao Projeto Prático.  Esta 

atividade vale a presença e contará como somatório para a nota de 

participação. Esta atividade também valerá o total de 1 ponto na prova P2.   

16 24/11  18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 
Prova P2 

17   01/12 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Apresentação do projeto prático. Apresentação final do projeto prático no 

formato de seminário. 

 

18  08/12 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Gerenciamento de aquisições do projeto. Planejamento de compras e 

aquisições; Planejar contratações; Selecionar fornecedores; Administração e 

encerramento de contratos; Análise “Make Or Buy”. 
Administração: Rastreamento e Controle: solicitação de mudanças; Análise de 

impacto; Status report; Indicadores de desempenho. 

Encerramento da Disciplina. 

--- 15/12 18:50 – 20:30 

20:40 – 22:20 

Exame Final 
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