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A utilização de práticas de gestão se mostra como fator estratégico no 

cenário atual das organizações, que buscam, acima de tudo, processos 

funcionais, práticos e com bons resultados. O programa de Educação 

Tutorial (PET), vinculado ao Miniistério da Educação (MEC), almeja 

a elaboração de projetos com elevada qualidade, sendo assim, a 

função de gerenciamento de projetos é de crucial importância para a 

entidade. Inicialmente, a realidade encontrada no grupo era um tanto 

desfavorável, já que não havia utilização de técnicas ou de ferramentas 

na gestão dos projetos. O desafio principal consistia em aliar as mais 

conceituadas metodologias, já bem difundidas no meio empresarial, à 

realidade de uma organização estudantil com fins acadêmicos. Obteve-

se, por fim, um conjunto de práticas voltadas à realidade do grupo, em 

que foi priorizada a funcionalidade no planejamento, no controle e na 

manutenção do conhecimento. 

 

Palavras-chaves: Gestão de projetos, entidades estudantis, 

metodologias, processos funcionais 
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1. Introdução 

A utilização de ferramentas de gestão de projetos é de extrema importância em vasta gama de 

atividades econômicas. A competitividade leva as organizações a se aliarem a ferramentas que 

auxiliem no aprimoramento de suas técnicas de gestão. Em organizações onde múltiplos 

projetos são desenvolvidos é razoável estimar que uma ferramenta de gerenciamento de 

projetos seja de uso rotineiro.  

Em entidades estudantis o levantamento da realidade mostrou-se semelhante às pequenas e 

médias empresas, onde as equipes envolvidas são compostas por poucas pessoas e há uma 

grande variabilidade de projetos. Como descreve o Guia PMBOK (Ansi/PMI, 2004), a 

singularidade é uma característica importante das entregas de um projeto. Freqüentemente 

estudantes empreendedores de um projeto não estão familiarizados com os assuntos e 

responsabilidades que lhe são exigidas durante a produção do mesmo. Portanto, falhas de 

planejamento e atrasos são comuns e acarretam até mesmo no cancelamento de muitas 

iniciativas interessantes no meio acadêmico.  

A utilização das mais conceituadas metodologias de gerenciamento, no entanto, mostra-se 

inadequada à realidade dos grupos estudantis que buscam realizar, por exemplo, projetos de 

extensão. Além da alta complexidade e abrangência, o controle de custos é um dos focos 

dessas metodologias, mas que não é usado em grande parte dos projetos estudantis. 

Com o objetivo de aprimoramento e desenvolvimento de boas práticas também nesse 

segmento, escreveu-se este artigo como um dos resultados de um projeto desenvolvido sobre 

uma entidade de cunho educacional, regida sobre as normas do Ministério da Educação, onde 

se buscou sanar os maiores problemas relacionados com a coordenação projetos simultâneos.  

Com base nas mais conceituadas metodologias e boas práticas de gerenciamento de projetos, 

a pesquisa tomou o rumo de diagnosticar os métodos vigentes na realidade atual e aplicar, 

com maior funcionalidade, novas formas de gestão. Para isso foram usados alguns critérios 

condizentes à realidade vivida naquele espaço de trabalho, e não necessariamente à de uma 

grande organização, como é comum nas metodologias existentes.  

2. Área de Aplicação 

Como bem visto através de inúmeros exemplos resgatados durante a pesquisa, toma-se como 

lição que gerenciamento de projetos pode perfeitamente ser utilizado em diversos setores 

econômicos, sejam eles industriais ou em serviços, com ou sem fins lucrativos. O estudo 

envolvendo a implantação da metodologia se fez em torno de uma entidade estudantil 

vinculada ao ministério da Educação. PET é a sigla que o caracteriza e significa Programa de 

Educação Tutorial, e vincula as bases do conhecimento no Brasil, que são: Ensino, Pesquisa e 

Extensão.  

O PET surgiu a partir de uma idéia da qual o professor Ivon Leite de Magalhães foi 

protagonista e entusiasta. Em meados dos anos 50, tal personagem teve a perspicácia de 

convidar os melhores alunos para se reunirem periodicamente e estudar assuntos voltados à 

pesquisa e principalmente às matérias passadas no curso. Esse experimento se sucedeu na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) nos anos 50 e em 1979 o primeiro grupo PET 

foi fundado. O nome inicial era Programa Especial de Treinamento, que a princípio tinha 

como principal objetivo formar futuros docentes universitários. Hoje o programa é 

caracterizado por expandir o conhecimento adquirido dentro da entidade para toda a 

comunidade acadêmica, bem como a comunidade externa à universidade onde o programa é 

desenvolvido. Sob o comando de Tarso Genro no ministério da Educação, em 2004, a 
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entidade passou a ser caracterizada como Programa de Educação Tutorial, este caracterizado 

por desenvolver em seus membros a iniciativa à pesquisa e aptidões pessoais. Isto sob 

orientação de um professor tutor, vinculado formalmente a IES (Instituição de Ensino 

Superior), onde a entidade PET está consolidada.  

O programa é vinculado atualmente à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação - SESu/MEC - e se desenvolve no ambiente universitário brasileiro, seja ele de 

natureza privada, pública, confessional ou comunitária. Em 2008, o programa contava com 

370 grupos oficialmente implantados e, de acordo com dados atuais, outros 30 estão em fase 

de instalação, todos eles localizados em IES de diferentes regiões do país, e contemplando 

igualmente toda a diversidade das áreas do conhecimento (MEC/SESu). De acordo com a 

portaria 3.385/2005 do Ministério da Educação, o programa tem os seguintes objetivos: 

 Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediantes 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

 Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; 

 Estimular a formação de profissionais docentes de elevada qualificação técnica, cientifica, 

tecnológica e acadêmica; 

 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país; 

 Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela 

cidadania e pela função social da educação superior.  

Com base em tais objetivos, a SESu/MEC tem como expectativa que o Programa de Educação 

Tutorial possa “fomentar a formação de profissionais de nível superior, nas diversas áreas do 

conhecimento, dotados de elevados padrões científicos, técnicos, éticos e com 

responsabilidade social”. (SESu/MEC, Manual de Orientações Básicas, 2006, p. 5).  

O PET Engenharia de Produção, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, foi 

criado em 1991, e engloba acadêmicos dos três cursos ofertados pelo departamento de 

Engenharia de Produção e Sistemas: Engenharia de Produção Elétrica, Civil e Mecânica.  

Dentre muitas das atividades desenvolvidas pela equipe, tais como palestras, cursos e viagens 

voltadas para o enriquecimento da comunidade acadêmica, os membros que compõem o 

grupo realizam diversos projetos, sejam eles diretamente relacionados com o âmbito científico 

ou mesmo com o âmbito de prestação de consultoria para empresas privadas. Aproveita-se o 

ambiente real das empresas para aplicação de pesquisas voltadas à utilização de ferramentas 

na área de engenharia de produção. Ressalta-se aqui que os projetos não visam lucro para a 

entidade, e sim servem como ferramenta para desenvolver o conhecimento dos envolvidos no 

projeto.  

Na área de projetos científicos são desenvolvidos manuais e artigos nas mais diversas áreas de 

conhecimento, sejam eles no âmbito da engenharia ou em áreas socioeconômicas e de 

negócios. O grupo busca integrar o tripé do conhecimento nas atividades que realiza. A 

pesquisa objetiva o aprimoramento da formação dos membros. O ensino e a extensão levam o 

conhecimento da entidade para a comunidade acadêmica, empresarial e social.  

Normalmente a entidade tem um volume de aproximadamente seis projetos sendo realizados 

simultaneamente pelos membros, os quais têm duração média de dez meses.  

Outro exemplo de entidades sem fins lucrativos, que prestam consultoria para empresas dos 

mais diversos ramos de atividade, são as empresas juniores. Estas surgiram inicialmente na 
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França, no ano de 1967, com o principal objetivo de realizar estudos de mercado ou enquetes 

comerciais nas empresas. O movimento tomou grandes proporções entre as décadas de 80 e 

90. Atualmente existem mais de 700 empresas juniores no Brasil, somando mais de 22.000 

universitários envolvidos (Brasil Júnior).  

Como toda entidade estudantil, as empresas juniores são compostas por estudantes 

universitários e tem objetivos em comum, como por exemplo, o desenvolvimento pessoal e 

acadêmico de seus membros e colaboradores através de treinamentos, palestras e 

principalmente o desenvolvimento de projetos. Estes, no caso de empresas juniores, são 

tratados como consultorias, já que propõem uma solução para o problema em questão.  

Todas as entidades estudantis servem de grande apoio à complementação da formação de 

alunos universitários. Kuh e Lund (1994) dão o exemplo específico dos alunos que estão 

envolvidos nas associações acadêmicas. Esses alunos ganham várias competências tais como: 

organização, planejamento, gestão, tomada de decisões, condução de reuniões, além de terem 

que se relacionar com diversos tipos de pessoas e desenvolverem também as capacidades de 

expressão escrita e oral. 

3. Revisão teórica do campo de conhecimento 

Esta seção conceitua e caracteriza projetos, aborda noções sobre gerenciamento de projetos e 

projetos em entidades estudantis. 

3.1 Projetos 

Num entendimento genérico da palavra, projeto nos traz a mente primeiramente um desenho 

da planta baixa de uma casa ou prédio, um protótipo de um carro, um planejamento pessoal, 

etc. Todas essas definições nos levam a pensar que tal palavra traz a necessidade de despesa, 

dentre outras coisas, de tempo, de pessoas, de materiais e, principalmente, dinheiro para 

realização de algo não material em algo real ou material.  

Segundo o Project Management Institute (ANSI/PMI, 2004), projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Em outro contexto, 

Casarotto, Castro e Fávero (1998) definem projeto como sendo um conjunto de atividades 

interdisciplinares, finitas, não repetitivas, visando um objetivo com cronograma e orçamento 

preestabelecidos. A atividade é o conjunto mínimo de esforços para os quais é possível definir 

responsabilidades, alocar recursos e controlar custos, de forma a gerenciar sua execução. 

Segundo os mesmos autores, um projeto é concluído quando atingidos os três “Ps”: Produto 

(ou objetivo), Prazo (ou tempo) e Preço (ou custo). 

3.2 Gerenciamento de projetos 

O contexto da palavra gerenciamento se dá através do significado de gerenciar, que engloba 

os atos de organizar, planejar e executar atividades. De acordo com o guia PMBOK 

(ANSI/PMI, 2004), gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Para 

Bouer e Carvalho (2005), a disciplina gerenciamento de projetos vem ganhando destaque 

dentro dos modelos de administração e tem se transformado num fator relevante para prover 

velocidade, robustez, consistência e excelência operacional na consecução de projetos. 

Para Kerzner (2000), o sucesso de um projeto é intimamente conexo ao controle. O gerente de 

projetos, portanto, deve ser capaz de identificar as necessidades iniciais, orientar e participar 

ativamente do planejamento do projeto, construindo de forma clara os objetivos que o projeto 

pretende alcançar. Participar ativamente também da execução, a fim de controlar os principais 
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componentes envolvidos em um projeto. São eles: Qualidade e escopo, tempo das atividades 

(prazo) e custos despendidos durante a execução. 

Para Vargas (2005, p. 7), gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais 

que permitem que a empresa desenvolva habilidades, incluindo conhecimento e capacidades 

individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de 

um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados.  

Fica claro que gerenciamento de projetos nada mais é que uma pirâmide composta por três 

variáveis bem definidas. Escopo, tempo e custo. Quando uma destas variáveis é alterada, 

todas as outras obrigatoriamente são afetadas. Caso, por exemplo, os recursos inicialmente 

planejados forem alterados durante o andamento do projeto, quase certamente que o escopo 

do projeto sofrerá alterações com o intuito de se adaptar à nova realidade de custos, e 

conseqüentemente o tempo do projeto será afetado, aumentado ou diminuindo o prazo de 

entrega final do trabalho.  

3.3 Projetos em instituições estudantis 

No âmbito acadêmico, projetos visam o alcance de objetivos através do empenho de recursos 

humanos seguindo, bem como, um cronograma pré-estabelecido e com recursos muitas vezes 

escassos (para o dispêndio é necessária a aprovação de terceiros) ou inexistentes.  

Projetos acadêmicos normalmente atendem a requisitos exigidos por clientes, os quais 

esperam uma ou mais saídas definidas inicialmente. Os projetos têm características científicas 

que visam, quase que em sua totalidade, a redação de artigos.  

4. Metodologias para gerenciamento de projetos 

Esta seção aprofundará o tema gerenciamento de projetos abordando algumas metodologias 

normalmente utilizadas.  

4.1 Análise ZOPP 

A técnica ZOPP teve criação na Alemanha por volta da década de 1970 e 1980 na Agência 

Governamental GTZ (Sociedade Alemã de Cooperação Técnica). Sua sigla em português 

significa Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos. Ela é usada conjuntamente com 

o METAPLAN, onde, através de visualização móvel representadas por tarjetas e pequenos 

cartazes, contribui com um planejamento de projetos baseado em múltiplas idéias. Tais idéias 

são geradas conjuntamente por meio de reunião dos membros envolvidos e atingidos pelo 

projeto a ser realizado posteriormente.  

A missão da análise ZOPP é gerar, através do entendimento comum, um planejamento de 

projetos eficaz e que vise à melhor forma de atingir os objetivos almejados no nascimento do 

projeto. Através da utilização de diagramas em diversas formas, é possível abstrair a situação 

atual, os maiores problemas encontrados e onde o projeto pretende alcançar. Todas essas 

características são fornecidas pela participação de todas as pessoas que são atingidas pelo 

projeto.  

Percebe-se que é de fundamental importância tal etapa. Planejar é antever as diversas 

possibilidades que o futuro reserva, identificando atividades e estimando os esforços 

necessários para atingir as situações desejadas, verificando as possibilidades indesejadas e 

analisando a conveniência ou não de implementar o planejando. Planejar é preciso. Embora o 

planejamento não possa garantir o sucesso de um projeto, a falta de planejamento pode 

praticamente decretar a sua falha (Devir, 2003). 
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A técnica consiste, primeiramente, em analisar a situação atual ao avaliar a real situação da 

problemática que o projeto deseja resolver. São averiguados os principais envolvidos com tal 

situação a fim de promover a participação efetiva no planejamento. Supõe-se que os 

indivíduos envolvidos terão as melhores idéias para o nascimento do projeto.   

4.2 Estrutura analítica de projetos 

No sentido mais amplo da palavra, tal expressão consiste em analisar o projeto através de uma 

estrutura decomposta em partes menores, onde as atividades são descritas especificadamente a 

fim de atingir o cumprimento de uma atividade fim.  

O WBS, como é mais conhecido, surgiu no sistema de defesa dos Estados Unidos, e tinha 

como principal objetivo descrever sucintamente o projeto em forma de árvore, onde a raiz 

seria a base de todo o projeto, ou seja, o objetivo final do projeto. Os seus galhos mais grossos 

seriam as atividades mais importantes, as atividades fim do projeto, e os seus ramos seriam as 

atividades menores, que compunham as atividades fim.  

Segundo a própria regra militar americana, (Military Standard (MIL-STD) 881B (25 Mar 93) 

estabelece: "A Estrutura analítica de projetos é uma árvore genealógica orientada para o 

produto, composta de hardware, software, serviços, dados e facilidades. Mostra e define o(s) 

produtos a serem desenvolvidos e/ou produzidos e relatar os elementos do trabalho a serem 

cumpridos paralelamente para o fim do projeto”.  

Arquibald (1976) sugere que WBS é uma descrição gráfica do projeto, explodida em níveis 

até o grau de detalhamento necessário para permitir um planejamento e controle eficaz, 

considerando-se seus produtos finais e também as atividades funcionais que devem ser 

executadas para a obtenção desses produtos. De acordo com Menezes (2003), a utilização da 

EAP traz diversas vantagens nos projetos, assim como níveis de detalhes, facilidade de 

comunicação, auxílio na estimação do tempo e atribuição de responsabilidades, programação 

e distribuição de recursos. 

4.3 Metodologia PMI  

O Project Management Institute (PMI) é uma associação americana que fomenta o 

desenvolvimento da profissão e prática de gerenciamento de projetos, bem como o estudo 

científico nessa área. Ela teve sua criação no ano de 1969, no estado da Pensilvânia, EUA. 

Atualmente é considerada o ponto de referencia em gestão de projetos no cenário mundial.  

Esta mesma instituição confere um livro, chamado de guia PMBOK (Project Management 

Book of Knowledge). O principal objetivo do mesmo é identificar o subconjunto do conjunto 

de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa 

prática. “Identificar” significa fornecer uma visão geral, e não uma descrição completa. 

“Amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas descritas são 

aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo, e que existe um consenso geral em 

relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” significa que existe acordo geral de que a 

aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de 

sucesso em uma ampla série de projetos diferentes. PMBOK (ANSI/PMI, 2004).  

O guia está dividido em nove grandes áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. 

São elas:  

 Gerenciamento de integração do projeto; 

 Gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciamento do tempo do projeto; 
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 Gerenciamento de custos do projeto; 

 Gerenciamento da qualidade do projeto; 

 Gerenciamento de recursos humanos do projeto; 

 Gerenciamento das comunicações do projeto; 

 Gerenciamento dos riscos do projeto; 

 Gerenciamento das aquisições do projeto. 

Tais técnicas, basicamente irão auxiliar no desenvolvimento de um projeto, processos dos 

quais ficam divididos entre iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento. Ao todo, o PMBOK engloba quarenta e dois processos, dos quais o grau de 

significância fica a critério do gerente de projetos.  

O PMBOK não mostra as semelhanças práticas. O que toma-se como nota é que a 

aplicabilidade do livro de boas práticas pode às vezes não ser o único método para um bom 

gerenciamento de projetos. O que se deve levar em consideração é que os custos envolvendo a 

aplicabilidade da metodologia PMI devem ser compatíveis com os custos do projeto em si. 

5. Contribuição científica 

Entendidos os principais conceitos de gestão de projetos, este capítulo busca demonstrar a 

aplicação dessas idéias, assim como de ferramentas e práticas de gestão, na entidade 

estudantil comentada. A apresentação será feita de forma lógica, a fim de demonstrar 

claramente as mudanças realizadas nessa organização, embora a realidade tenha acontecido de 

forma menos organizada, pois o grupo envolvido buscou aplicar as novas práticas à medida 

que era feito o estudo sobre cada área. Objetiva-se também servir como referência para outras 

organizações de estudantes, tais como foram citadas no capítulo 2 (área de aplicação). Essa 

descrição abordará uma pequena análise da situação encontrada, a identificação das técnicas 

de gestão aplicáveis ao caso e a criação e implementação dessas ferramentas.  

A equipe responsável pelo projeto procurou, primeiramente, levantar informações sobre a 

situação real no grupo. Para isso foram feitas entrevistas com os membros mais antigos e 

tutora, além da análise da documentação existente e dos projetos já realizados pelo grupo. O 

resultado do diagnóstico está apresentado na tabela 1. 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

Todos os membros 

desenvolvem projetos 

de pesquisa ou 

extensão. 

O método de 

gerenciamento é feito 

apenas por um 

documento. 

Os projetos em geral 

sofrem constantes 

revisões, ou seja, 

sofrem atrasos. 

O planejamento 

inicial é um pouco 

incerto e em alguns 

casos sofrem 

modificações. 

Tabela 1 - Síntese da análise da situação (elaboração dos autores) 

Buscou-se, através da representação acima, relacionar quais problemas seriam potencialmente 

os motivos da situação mencionada. É importante observar que foram levantadas diversas 

representações, assim como problemas, e que foram então selecionados ou agrupados em 

frases comuns. A definição dos problemas está listada na tabela 2: 

ANÁLISE DOS PROBLEMAS 
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Projetos 

não 

terminam 

no prazo 

Controle do 

andamento 

do projeto é 

ineficaz 

Planejamento 

dá errado 

durante o 

andamento 

do projeto 

Prazos são 

elaborados 

de forma 

errônea 

Indicadores 

são 

medidos 

errados 

As etapas iniciais 

são 

“atropeladas” 

com a pressa dos 

membros 

envolvidos 

Problema Central: Os projetos não terminam no prazo pré-estabelecido 

Tabela 2 - Síntese da análise dos problemas 

Com o estabelecimento de problemas-causa, a equipe trabalhou criativamente de forma a criar 

objetivos que poderiam potencialmente solucionar os problemas.  

 

Objetivo Central Redução do índice de atrasos dos projetos 

Meios 

Realização de um planejamento eficaz antes do nascimento do projeto 

Elaboração de prazos coerentes com as tarefas a serem cumpridas 

Organização de um controle eficaz, de forma dinâmica 

Tabela 3 - Objetivo e meios para atingir a solução dos problemas listados 

A elaboração da proposta do sistema de gerenciamento pode, finalmente, ser subdividida nas 

sete etapas abaixo. Não foi seguida a estrutura do Guia PMBOK porque muitas das áreas de 

gerenciamento seriam desnecessárias. Buscou-se, então, criar somente os processos 

necessários para o bom gerenciamento dos projetos. Processos como gestão da comunicação, 

dos riscos, de aquisições e de custos mostraram-se dispensáveis. Em seguida há uma breve 

descrição da abrangência de cada uma das etapas listadas. 

 Estudo e definição de uma metodologia; 

 Mapeamento da vida de um projeto dentro da organização; 

 Definição de cargos e funções; 

 Padronização de documentos; 

 Ferramentas de gestão; 

 Manual de gerenciamento de projetos; 

 Treinamentos. 

 Essas etapas são agora apresentadas: 

5.1 Estudo e definição de uma metodologia 

Ao serem iniciados os primeiros estudos e levantamento das informações, a equipe, 

juntamente com o professor orientador, identificou que as metodologias usualmente utilizadas 

pelas empresas, sendo que a mais representativa é a do PMI (já apresentada na seção 4), não 

se mostraram adequadas por inteiro à situação de uma organização estudantil.  Essa conclusão 

foi razoavelmente simples, pois havia muitas divergências entre a realidade encontrada e as 

propostas dessas metodologias. Os principais fatores que levaram a isso foram:  
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a) Alta rotatividade de pessoas existente em uma organização desse tipo, o que normalmente 

resulta em baixo nível de conhecimento e experiência em gestão, aliado a dificuldades em 

manter a gestão do conhecimento;  

b) Complexidade dessas metodologias versus a simplicidade dos projetos acadêmicos. Os 

projetos realizados pela organização estudada não exigiam grande parte do conhecimento 

de gerenciamento utilizado, por exemplo, pelo PMBOK, que trabalha com nove áreas de 

conhecimento e respectivo gerenciamento. O objetivo seria evitar a burocratização 

excessiva de projetos pequenos; 

c) Inexistência de controle de custos, visto que na organização estudantil em questão, os 

projetos são realizados de forma voluntária. 

No entanto, ao compararem-se as reais necessidades dos projetos realizados pela organização 

estudantil e a metodologia PMBOK, observou-se que o sistema de gestão dos projetos a ser 

proposto poderia ser baseado nos princípios dessa metodologia. Seria razoável aplicar essas 

idéias devido a sua ampla utilização no mercado. Este trabalho, no entanto, não trata-se de 

uma aplicação prática da metodologia PMBOK pois não irá utilizar grande parte dos 

processos abordados, assim como empregará atribuições de gestão de projetos de outros 

autores, tais como Menezes, Casarotto, Castro e Fávero. 

5.2 Mapeamento da vida de um projeto dentro da organização 

O PMBOK salienta a importância da definição do ciclo de vida do projeto, processos de 

gerenciamento de projetos e fluxogramas de processo. Segundo esse guia, o ciclo de vida do 

projeto define as fases que conectam o início de um projeto ao seu fim. O fluxograma é 

definido como uma representação sumarizada das entradas e saídas do processo que passam 

por todos os processos dentro de uma área de conhecimento. O fluxograma de processo não 

está detalhado e não mostra todas as interfaces possíveis com todos os processos externos, 

mas é útil para obter uma noção geral da vida de um projeto na organização. 

Os dados para a confecção do fluxograma da figura 1 foram coletados dos antigos membros 

do grupo, da tutora e do coordenador de projetos. Esse fluxograma é resultado da análise de 

como eram os projetos antes das propostas de melhoria. 
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Figura 1 - Fluxograma do ciclo de vida desejado para os projetos 

Esse fluxograma representa o ciclo de vida que era desejado para os projetos, o que, 

entretanto, nem sempre ocorria por falta de padronização dos processos. Nota-se que o 

planejamento (termo de abertura e planejamento do projeto – registro 08_07) era feito logo no 

início do projeto, sem nenhum tipo de estudo ou uso de ferramentas de auxílio. 

A organização ou o gerente de projeto pode dividir projetos em fases para oferecer melhor 

controle gerencial com ligações adequadas com as operações em andamento da organização 

executora (PMBOK). Foi dividida a vida dos projetos na organização em quatro fases 

diferentes para facilitar o cumprimento e entendimento das etapas. Foram definidas atividades 

a serem executadas em cada fase, de forma a manter o bom andamento do projeto. Abaixo 

seguem as fases criadas e um breve detalhamento de cada uma: 

 Iniciação e estudo; 

 Planejamento; 

 Execução e controle; 

 Validação e encerramento. 

Observou-se que o início dos projetos normalmente é feito através de parcerias com empresas 

e, posteriormente, firmada a problemática que será enfrentada no estudo de caso. A primeira 

fase foi denominada por iniciação e estudo, pois as equipes normalmente não têm 

conhecimento técnico suficiente exigido pelo trabalho. Sendo assim, após a realização de um 

estudo haverá conhecimento suficiente para que possam ser discutidas questões referentes aos 

projetos com clientes e também a realização de um planejamento eficaz. Nessa fase também 

deverão ser definidos os envolvidos no projeto. 

Na segunda etapa, planejamento, ocorrerá a identificação das necessidades dos clientes, 

definição dos objetivos e atividades, estruturação de um cronograma e preenchimento da 

documentação necessária para que possa ser iniciada a fase seguinte. Para o cumprimento do 

planejamento foram definidas algumas ferramentas, que serão apresentadas na etapa 5 

(ferramentas de gestão). 
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Na terceira fase, com o planejamento pronto e aprovado, a equipe poderá executar o projeto. 

É importante a atuação do gerente de projetos como controlador, tanto dos prazos quanto da 

qualidade do trabalho. Por fim, na etapa quatro, é feita uma análise crítica sobre os resultados 

do projeto, cumprem-se as operacionalidades de validação e é medida a satisfação do cliente.  

5.3 Definição de cargos e funções 

O guia PMBOK define como interessados por parte da organização executora: o gerente de 

projetos; membros da equipe de projetos; equipe de gerenciamento de projetos. Como os 

projetos na instituição estudantil são realizados por equipes pequenas, normalmente três a 

quatro pessoas, definiu-se como cargos responsáveis: 

Coordenador de Projetos: Responsável pela coordenação de todos os projetos da organização 

(aproximadamente 6 por semestre). Este cargo assemelha-se ao PM (Project Manager) ou 

gerente de projetos, citado pelo PMBOK. 

Equipe de Trabalho: São as pessoas responsáveis pela execução do projeto e que irão 

trabalhar para que este seja concluído. A equipe é composta de um gerente do projeto e dos 

demais membros; 

Gerente do Projeto: Responsável pelo gerenciamento de apenas um dos projetos. O Gerente 

de Projetos também faz parte da Equipe de Trabalho e, por ter um envolvimento mais 

próximo e trabalhar igualmente na parte técnica, serve como facilitador do gerenciamento da 

equipe. 

5.4 Padronização de documentos e processos 

A padronização de documentos faz-se necessária por diversos motivos: manutenção de uma 

boa organização do projeto; promoção da gestão do conhecimento no grupo, visto que os 

documentos padronizados são dinâmicos e podem ser alterados quando necessário; rapidez na 

realização de propostas, relatórios, etc.; diminuição de erros; entre outros motivos. O guia 

PMBOK possui três documentos principais descritos: 

 Termo de abertura do projeto; 

 Declaração do escopo do projeto;  

 Plano de gerenciamento do projeto. 

Com o objetivo de simplificar a documentação, foram criados, para a realidade estudantil, os 

seguintes documentos: 

a) Checklist de projetos. Este busca substituir o termo de abertura do projeto, de forma que 

deve ser criado logo no início do projeto. Além disso, o documento apresenta um checklist 

simples com atividades importantes ao decorrer das fases do projeto. 

b) Registro de planejamento do projeto. Saída da fase de planejamento, este documento 

explicita tanto o escopo, as entregas a serem produzidas e responsabilidades das partes 

envolvidas, quanto o cronograma com prazos das atividades. 

Os processos foram padronizados de forma integrada aos documentos. Os processos de 

abertura de um novo projeto estão relacionados ao checklist de projetos, por exemplo. A 

divisão da vida do projeto em quatro fases também facilitou a padronização desses processos. 

5.5 Ferramentas de gestão 
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Algumas ferramentas de gestão foram incluídas no sistema proposto. Essas ferramentas 

possuem cada uma objetivos particulares que, contudo, auxiliarão no planejamento e no 

controle do projeto como um todo. Três ferramentas serão bastante utilizadas no processo de 

planejamento: análise ZOPP; EAP (Estrutura Analítica de Projeto); e Cronograma Gantt. Uma 

revisão sobre cada uma foi feita no capítulo 4.  

Durante a fase de planejamento, a análise da situação e criação de objetivos é feita através do 

auxílio da análise ZOPP. Com o objetivo geral definido, a equipe pode especificá-lo melhor, 

“quebrando” as etapas em etapas menores, com a ferramenta EAP. Essa ferramenta, também 

inclusa no guia PMBOK, é poderosa e essencial, de forma que é necessária para a criação do 

cronograma Gantt.  

Esse cronograma, também conhecido como gráfico de Gantt, é constituído por todas as datas 

que, planejadas, devem resultar numa distribuição de recursos mais adequada a realidade do 

projeto (MENEZES). Essa ferramenta mostra-se útil porque permite fácil visualização do 

tempo disponível, da quantidade de tarefas a serem feitas e dos recursos humanos ocupados. 

Com o cronograma exposto em um mural, cada membro da equipe pode facilmente se 

planejar para as tarefas da semana. 

Segundo Artur Santa Catarina (2008), O controle é o acompanhamento da execução do que 

foi planejado, comparando o previsto com o realizado em cada uma das atividades, 

comparando índices e padrões pré-estabelecidos, fornecendo informações, permitindo a 

realimentação do planejamento e a tomada de decisões em momentos oportunos.  

5.6 Manual de gerenciamento de projetos 

Como citado anteriormente, a alta rotatividade presente nas organizações estudantis são um 

obstáculo no gerenciamento de seus projetos. A criação de um sistema de gestão dos projetos 

pode perder-se até mesmo depois de ser implementada, se não houver a devida atenção. 

Menezes conclui que todo aprendizado deve sempre ser registrado ao término de um projeto. 

Com o objetivo de manter o conhecimento adquirido com o passar do tempo dentro do grupo 

é que criou-se um manual de gerenciamento de projetos para o PET. 

O manual serve como um guia para a organização. Ele deve conter todas as definições, 

termos, referências a modelos de documentos, etapas e tudo relacionado a projetos dentro do 

grupo. O manual será um documento de extrema importância para o grupo a medida que atua 

de forma dinâmica, ou seja, evolui de acordo com a evolução do sistema de gestão. Pequenos 

detalhes que não estavam presentes podem ser adicionados aos poucos. Recomenda-se que 

somente o coordenador de projetos faça as revisões no manual. As sugestões por parte do 

grupo, no entanto, devem ser incentivadas. 

5.7 Treinamentos 

Por fim, com um sistema de gerenciamento estruturado e pronto para ser operado, é 

necessário que todo o grupo tome conhecimento de seu funcionamento e que saiba executar as 

atividades corretamente. Um treinamento completo foi estruturado para ficar sob posse do 

grupo. Esse treinamento foi ministrado aos membros que já estavam no grupo e servirá 

também para todos os novos membros que participarem do grupo no futuro. 

6. Conclusões e Recomendações 

A partir de um projeto de implantação do Gerenciamento de Projetos em um PET, conseguiu-

se identificar particularidades em entidades estudantis voltadas a projetos, que exigem uma 

especial forma de abordagem em gerenciamento de projetos. O artigo traz uma primeira 
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análise dessas particularidades e faz uma síntese do que pode ser mais bem aproveitado de 

algumas das principais metodologias para que se tenha um eficaz gerenciamento de projetos 

nesse tipo de organização. A recomendação é que busque sua aplicação em outras entidades 

como empresas juniores, de modo a validar ou questionar os resultados obtidos no presente 

trabalho.   
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