
Projeto Integrado – Estrutura 
de Projeto 



APRESENTAÇÃO 

• APRESENTAÇÃO (Elaborar uma síntese do 
que está sendo proposto);  

• Falar sobre o Eixo Estruturante; Local 
onde será executado o projeto).  



APRESENTAÇÃO 

• Qual a necessidade que deu origem ao 
projeto?  

• Contextualização da organização 
escolhida  

• Quais os problemas que esta organização 
apresenta?  



OBJETIVOS 

• Devem ser claros, realistas e mensuráveis.  
• Para quê? 
• Objetivo do projeto é definido em termos de 

escopo, cronograma e custo. 
• Ex: lançar no mercado, em dez meses e 

dentro de um orçamento de R$ 500 mil, um 
novo eletrodoméstico para preparar 
alimentos que atenda a certas especificações 
de desempenho predefinidas. 
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OBJETIVOS 

• Qual o escopo deste projeto?  

• Quais são as pessoas envolvidas na 
execução deste projeto?  

• Quais instituições contribuíram para o 
trabalho (apoiadores e financiadores)? 

• Quem são os beneficiados deste projeto 
(público-alvo)? 



A importância do Escopo 



OBJETIVOS 



METODOLOGIA 

• Como será feito o projeto?  
• Procedimentos e organização das tarefas - 

como vai fazer para atingir os objetivos. 
Deve-se detalhar as ações em etapas:  

• Emprego de técnicas, como - vivências em 
grupos, jogos, etc.  

• Emprego de instrumentos como 
questionários, relatórios, material expositivo, 
cartazes, álbum seriado, fita de vídeo, etc).  
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RECURSOS 

• Com que meios? 

• Valores, custos, quantidade e tipo 

• Insumos ou recursos são:  
– Pessoas  

– Equipamentos e ferramentas  

– Materiais  

– Dinheiro  

 



RECURSOS 

Recursos geralmente são classificados em: 
 
- Mão-de-obra 

 
- Material permanente (equipamentos e instalações) 

 
- Material de Consumo (combustível, material de escritório, 

peças de reposição, materiais de manutenção, etc.) 
 

- Serviços (viagens, transporte, hospedagem, serviços técnicos 
especializados,  
etc.) 



ESTRUTURA ANALÍTICA  
DE PROJETO (EAP) 

Estrutura analítica de projeto 
 
Quais elementos de trabalho, ou atividades, 
precisam ser conduzidos para seu 
cumprimento? 
 
- Lista com todas as atividades 
- Relação de interdependência entre 

atividades 
- Árvore hierárquica de itens 



ESTRUTURA ANALÍTICA  
DE PROJETO (EAP) 



ORÇAMENTO 

• Orçamento define como e quando os 
recursos serão gastos durante a execução do 
projeto.  

• É preciso verificar:  
– O valor real acumulado gasto desde o início do 

projeto; 
– O valor agregado acumulado do trabalho realizado 

desde o início do projeto; 
– O valor orçado acumulado que se planejou gastar, 

com base no cronograma do projeto, no início do 
projeto.  



CRONOGRAMA 

- No mínimo, datas de início e término de 
cada tarefa; 
- Versão provisória até que se defina e 
confirme os recursos;  
- Representação gráfica; 
- Diagrama de redes com datas;  
- Gráfico de barras (Gantt), entre outros. 



CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reformulação do Projeto

Leitura da Bibliografia

Coleta de Dados no Campo

Análise dos Dados

Elaboração do Sumário Provisório

Redação da 1ª Versão do Texto

Revisão do Texto

Redação definitiva

Defesa

Tempo (meses)
Atividades



ATRIBUTOS DE UM PROJETO 

Referências: 

 
Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 
Projetos (Guia PMBOK®). Quinta edição. Project 
Management Institute (PMI), 2013. 

 


