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1. APRESENTAÇÃO
Este ocumento apresenta a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da ETICE
(MGPEtce), forma a por um conjunto e processos, méto os e ferramentas com o objetio e
gerar uma pa ronazação o processo e gestão e projetos e apoaar os gerentes e projetos no
aocance e seus objetios. Os projetos são oraun os o Poanejamento Estratégaco a empresa, os
quaas possuem aoanhamento com objetios estratégacos e possabaoatam o aocance e metas e a
iasão e futuro a ETICE.
A MGPEtce foa eoabora a em ezembro e 2017 peoo Escratfrao e Goiernança Corporatia
a Etce (EGC), com a partcapação e Grupo e Trabaoho, em consonâncaa com o Guaa o
Conhecamento em Gerencaamento e Projetos (Guaa PMBOK®), sexta e ação, e ata o peoo Project
Management Insttute (PMI®), pesquasas a aogumas ansttuações púboacas que possuem meohores
prátcas e meto ooogaa e gerencaamento e projetos, e com os conhecamentos a quara os peoo
grupo ao oongo e seu portfoao e projetos goiernamentaas. Apoacou-se a estes conteú os a
reaoa a e iaiencaa a na Etce e a reiasão a meto ooogaa e gerencaamento e projetos exastente.
Sua assemanação na empresa ocorreu no 1 o semestre e 2018, com apresentação e suas fases e
artefatos por meao e cursos.
A MGPEtce se apoaca a to os os projetos a Etce, estruturantes e não estruturantes,
ressaotan o que o seu uso não se oamata às ferramentas apresenta as. A EGC apoaará os gerentes
e projetos, propon o e asponabaoazan o ferramentas ajusta as ao níieo e compoexa a e e ca a
projeto. A antenção esta meto ooogaa foa sampoafcar o seu uso, respeatan o a matura a e a
empresa em gestão e projetos. Espera-se que à me a a que a prátca seja consooa a a, noias
ferramentas sejam ancorpora as.
A MGPEtce foa construí a consa eran o as seguantes efnações:
 Reaiaoaação e sampoafcação a meto ooogaa ansttuí a e ampoanta a em 2012;
 Ser sampoes e e fácao enten amento;
 Abranger peoo menos os processos ESCOPO, TEMPO e CUSTO;
 Consa erar o níieo e matura a e e a cuotura em gestão e projetos a Etce.
Quanto ao uso a Meto ooogaa:
 Deierá ser utoaza a em to os os projetos a ETICE;
 A meto ooogaa po erá ser a apta a ao níieo e compoexa a e o projeto, ancouan o
outros processos e gerencaamento e ferramentas.
 Os templates eierão ser utoaza os conforme estabeoeca os na MGPEtce. As
sugestões para mo afcações os mesmos eiem ser eniaa as e ascut as com o
Escratfrao e Goiernança Corporatia a ETICE – ECG.
Aogumas ações eiem ser toma as para que a MGPEtce tenha êxato:
 Eniooiamento a aota areção a ETICE (presa ente, aretores e gerentes) nos
projetos, reaoazan o acompanhamentos sastemátcos e proien o apoao aos gerentes
e projetos e suas equapes.
© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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Dascussão as mu anças no projeto, entre os eniooia os, como forma e manamazar
os ampactos nos projetos.
Comunacação entre os membros a equape e eniooia os no projeto, e entre o
Escratfrao e Goiernança Corporatia - EGC e os Gerentes e Projetos, como forma
e assemanação e naieoamento o conhecamento e maneara a equa a e
oportuna.
Reaoazação e capacatações e mentoraa para os gerentes e projetos e eniooia os
nos projetos, promoia os peoo EGC.
Reaoazação e meohoraa contínua, esforço a aota areção a ETICE e o EGC, para
propacaar meohoraas sastemátcas e prátcas e ferramentas e gestão e projetos.
Suporte na utoazação a meto ooogaa (MGPEtce), proia o peoo EGC.

A meto ooogaa e gerencaamento e projetos é parte antegrante o Sastema e
Poanejamento e Gestão a ETICE – SPGEtce , o quao reúne prátcas e gestão como processo
formao e aperfeaçoar o seu poanejamento e a sua gestão, consa eran o as meohores prátcas
exastentes no merca o, bem como as suas necessa a es e característcas.
Fazem parte o SPGEtce os seguantes componentes: Aoanhamento Estratégaco,
Poanejamento Estratégaco, Gestão e Portfoao, Gestão e Projetos e Governança Corporativa, os
quaas são apresenta os na fgura 1, a seguar.

Figura 01: Representação Gráfica do SPGEtice – Sistema de Planejamento e Gestão da Etice
© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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2. OBJETIVO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA ETICE
A Meto ooogaa e Gerencaamento e Projetos a Etce - MGPEtce objetia otmazar e
propacaar a pa ronazação o processo e gerencaamento e projetos na empresa, a serem
utoaza os peoos Gerentes e Projetos, aoanhan o os processos e trabaoho, craan o a
ocumentação a equa a e iaabaoazan o o eseniooiamento a capaca a e e gerencaar projetos e
maneara maas efetia.
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO X GESTÃO DE PORTFÓLIO X GESTÃO DE PROJETOS
O Planejamento Estratégico objetia examanar as prancapaas questões a empresa,
consa eran o sua massão, iasão e futuro e iaoores, e anáoase o ambaente ao quao está antegra a,
proporcaonan o a probabaoa a e e aproieatamento as oportuna a es e expooração os seus
potencaaas, para aocançar um camanho para sua eiooução.
A gestão de portflio combana o foco a empresa em garantr que os projetos seoecaona os
contrabuam para a estratégaa – fazer o projeto certo – com o foco o gerencaamento e projetos
em ampoementar projetos com efcaêncaa e com a contrabuação poaneja a para o portfoao – fazer
certo o projeto.
Gestão de Portflio - é a gerêncaa e projetos e programas e outros trabaohos como um
conjunto únaco, aoanha o com a estratégaa organazacaonao a empresa. “Fazer o Projeto Certo”.
Gestão de Projetos - é a apoacação e conhecamento, habaoa a es, ferramentas e técnacas às
atia a es o projeto a fm e aten er aos seus requasatos. “Fazer Certo o Projeto”.

Fagura 02: Representação Gráfca o SPGEtce – Sastema e Poanejamento e Gestão a Etce

E o que é um Projeto?
“É um empreendimento temporário com o objetvo de criar um produto ou serviço único.”
(HELDMAN, 2006, p.5)

“Empreendimento com começo, meio e fm, dirigido por pessoas, para cumprir metas
estabelecidas dentro de parâmetros de custo, tempo e qualidade.” (DISNMORE, 1992)
Po emos concouar que os Projetos são viabilizadores de mudanças nas organazações,
iasan o o aocance os objetos estratégacos organazacaonaas.
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4. CONCEPÇÃO DE PROJETOS NA ETICE
Na Etce, os projetos po em surgar, normaomente, por:



Poanejamento Estratégaco (Inacaatias);
Determanação a aota a manastração ( eman as).

O surgamento e projetos na Etce começa a partr o regastro e aogum trabaoho a ser
reaoaza o (“aogo a ser feato”). As eman as ( etermanação a aota a manastração) ou anacaatias
(poanejamento estratégaco) são formaoaza as peoas Áreas Deman antes.
4.1. POSSÍVEIS SITUAÇÕES DOS PROJETOS NA GESTÃO DE PORTFÓLIO DA ETICE
Com o objetio e craar pontos e controoe e aoertas e fornecer uma iasão gerao a satuação
os projetos aos stakeholders e gerar reoatfraos e status (reportar status) maas efcazes, a EGC
craou status com farfas em cores. São eoes:

Farol

Situação Geral da Ação Estratégica / Projeto



Atraso no cronograma o projeto
Status o projeto no Portfoao: Em andamento - atrasado





Exastêncaa e pen êncaa com partes anteressa as ou e satuação gerao que ampacta nas entregas
o projeto
Comprometmento e contrato em an amento ou e orçamento/Mapp preiasto
Status o projeto no Portfoao: Em andamento – em alerta




Satuação conforme preiasão anacaao
Status o projeto no Portfoao: Em andamento – no prazo



Informar obseriações reoeiantes, taas como: faota aceate, obseriações sobre o resuota o,
pro uto, e/ou seriaço entregue

Status o projeto no Portfoao: Concluído

 Informar a ata e o motio a suspensão, se está epen en o e outra tarefa (especaaomente externa)
e a preiasão e retorno.

Status o projeto no Portfoao: Suspenso




Informar a ata e o motio o canceoamento
Status o projeto no Portfoao: Cancelado



Regastrar a preiasão e anícao, se conforme oraganao, cronograma re efna o, anícao com atraso e
xx aas, eia o a ... etc.

Status o projeto no Portfoao: Não Iniciado

© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA ETICE
Os prancapaas eniooia os na MGPETICE são:
5.1 Área Demandante
Correspon e a área que eman a os projetos na empresa.
Responsáieo peoo preenchamento o artefato “Formaoazação a Inacaatia e Projeto”
que será utoaza o para anacaação e autorazação o projeto na gestão e portfoao.
5.2 Escritfrio de Governança Corporatva- EGC
Área responsáieo peoo monatoramento os projetos e gestão o portfoao a Etce, na
função e Escratfrao e Gerencaamento e Projetos, proien o apoao aos seus gerentes
para reaoazação as atia a es. Dentre suas atrabuações estão:
 Apoaar os gerentes e projetos no uso e ferramentas, meohores prátcas e
meto ooogaas e gerencaamento e projetos;
 Vaoa ar as anacaatias e projetos oraun as as áreas Deman antes e encamanhá-oas
para aproiação o Comatê Executio a Etce;
 Anaoasar e ajustar o Termo e Abertura os Projetos (TAPs);
 Anaoasar mu anças os projetos apresenta as peoo gerente e projetos;
 Acompanhar e aoterar o status os projetos;
 Aoocar um Coor ena or, membro a EGC, para monatorar junto ao gerente e
projetos a eiooução o projeto;
 Gerencaar e monatorar o Portfoao e Projetos a Etce.
5.3 Gerente do Projeto (GP)
Formaomente esagna o peoo presa ente a empresa.
É responsáieo por eoaborar a ocumentação o gerencaamento o projeto, por apoaar a
equape e projetos na con ução as ações e por garantr que o projeto saga peoo
camanho poaneja o, sempre objetian o estabeoecer as anterfaces entre as partes
anteressa as.
Dentre suas atrabuações estão:
 Poanejar o projeto seguan o a meto ooogaa a Etce - MGPEtce;
 Garantr que os objetios o projeto sejam aten a os, atraiés o acompanhamento e
me ação o progresso o projeto, e a toma a e ações corretias quan o
necessáraas;
 Estmuoar o eniooiamento e to as as partes anteressa as no ecorrer o projeto
(oeiantamento e requasatos, asponabaoazação e anformações e feedbacks);
 Coor enar o trabaoho as equapes o projeto e aiaoaar as tarefas e atia a es
reaoaza as;
 Eoaborar e atuaoazar a ocumentação (TAP, poanos, escopo, oações apren a as e outros)
o Projeto;
© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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 Negocaar recursos fnancearos e acor o com os poanos estabeoeca os;
 A manastrar as mu anças e os rascos e escopo, tempo e custo o projeto,
asseguran o que os prazos e custos estejam sen o mant os entro o poaneja o;
 Assegurar que os pro utos o projeto estejam e acor o com os pa rões
estabeoeca os;
 Manter boa comunacação com to as as partes anteressa as, facaoatan o contato com
coaentes, fornece ores e emaas anteressa os o projeto;
 Formaoazar a aceatação os pro utos e fases ou etapas o projeto;
 Partcapar e reunaões e acompanhamento e e reiasão o projeto.
5.4 Comitê Executvo da Etce
É composto peoa aota gestão a ETICE, responsáieo por:
 Anaoasar e aproiar as anacaatias e projetos;
 Aproiar e autorazar o anícao o projeto por meao o Termo e Abertura o Projeto –
TAP;
 Anaoasar e aproiar as mu anças nos projetos;
 Defnar e aproiar o orçamento os projetos;
5.5 Presidente da Etce (Patrocinador do Projeto)
É a autora a e máxama o projeto. Estabeoece objetios e praora a es, aproia o
poanejamento e anteriém nas ecasões fnaas o projeto, arbatran o conflatos. São
atrabuações:
 Autorazar e assana o Termo e Abertura o Projeto (TAP para anícao a execução o
mesmo;
 Fornecer os recursos fnancearos para o projeto;
 Proier apoao ansttucaonao para execução o projeto;
 Aproiar a execução o projeto;
 Aproiar mu anças, canceoar ou suspen er o projeto.
O patrocana or será representa o peoo Presa ente a Organazação, ou aoguém eoega o
por eoe, com po er e artcuoação e e anfluêncaa nos iáraos níieas a organazação.
Normaomente, o patrocana or po erá aia ar com o Daretor a Área eman ante a
competêncaa em nomear o gerente e projetos.
5.6 Equipe do projeto
É corresponsáieo em muatas atia a es o gerencaamento e projetos, poas aoém e
executar as atia a es o projeto, e acor o com o cronograma, eierá apoaar o
gerente e projetos na a entfcação e rascos e no regastro e oações apren a as
reoacaona as prancapaomente aos aspectos técnacos, gerencaaas e e processos o
projeto.

© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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6. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – MGPEtce
A MGPEtce efne o cacoo e ia a o projeto em 5 fases: Inacaação, Poanejamento, Execução,
Monatoramento e Encerramento. Descreie os processos e o fluxo e ca a fase, o etaohamento
os processos e a reoação e artefatos utoaza os em ca a fase.

Figura 03: Ciclo de vida do Projeto na MGPEtce Gestão de Projetos

Iniciação: É composta peoos processos que efnarão um noio projeto, por meao a obtenção e autorazação
formao para sua anacaação, como também peoa efnação o Gerente o Projeto.
Planejamento: São os processos reaoaza os para poanejar as ações o projeto a fm e aocançar os objetios
para os quaas o projeto foa craa o.
Execução: São os processos reaoaza os para executar o trabaoho efna o no na fase e poanejamento para
satsfazer as especafcações.
Monitoramento: São os processos reaoaza os para obseriar a execução o projeto, e forma que possíieas
proboemas possam ser a entfca os no momento a equa o e que possam ser toma as ações preientias e
corretias, quan o necessárao, para controoar a execução o projeto. O prancapao benefcao esta fase é que
o esempenho o projeto é obseria o e me a o reguoarmente para a entfcar iaraações em reoação ao
poano e gerencaamento o projeto(PGP).
Encerramento: São os processos para fnaoazar to as as atia a es e to as as fases o cacoo e ia a o
projeto, iasan o concouí-oo formaomente.

© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE
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6.1. RESUMO DAS FASES DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS DA ETICE’
Fase

Entradas

Processos

Saídas
Obrigatório

Formalizar a iniciativa
de projeto

Planejamento
Estratégico
da
Empresa

Validar Iniciativa e
encaminhar para
aprovação.
Analisar a iniciativa do
projeto.

Elaborar /Ajustar o TAP
Regulamentos
Normas
Operacionais

Formalização
da
Iniciativa de Projeto

Área
Demandante

Registro no Diretório
Portfólio de iniciativas da
Etice;

Escritório de
Governança
Corporativa EGC

Decisão “aprovada “ ou
“não aprovada

Termo de Abertura do
Projeto (TAP)

e
TAP analisado e
ajustado
Analisar /ajustar o TAP

Processos
e
procedimentos da
Empresa

Assinar TAP

Encerrar Iniciativa

MAPP Proposta
(caso seja necessário)
TAP Assinado
Iniciativa encerrada
(caso o projeto não
seja aprovado)

Templates

Opcional

Comitê Executivo
Canvas do
Projeto

Cultura
Organizacional

Iniciação

Responsáveis

Matriz
de
Expectativas das
Partes
Interessadas

Gerente de
Projeto

Escritório de
Governança
Corporativa EGC
Patrocinador do
Projeto
Área
Demandante

Artefato 01Formalização da
Iniciativa de
Projeto.

Artefato 02Termo de
Abertura do
Projeto (TAP)
Artefato 03Matriz de
Expectativas das
Partes
Interessadas

Artefato 04 –
Canvas do
Projeto

6.1. RESUMO DAS FASES DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS DA ETICE’
Fase

Entradas

Processos

Saídas
Obrigatório

Histórico de
projetos da Etice
equivalentes ao
projeto em
questão

Planejamento

TAP aprovado
Documentos
gerados no
Projeto

Responsáveis

Templates

Opcional

. Artefato 05 Estrutura Analítica
do Projeto – EAP

Estrutura
Analítica do
Projeto (EAP)

Cronograma do Projeto
Planejar o Projeto
(Escopo, Tempo e Custo)

(conforme existente no
Redmine, aba Tarefas)
Gerente do
Projeto
* Redmine atualizado

Plano de
Gerenciamento
do Projeto – PGP

. Artefato 06 Plano de
Gerenciamento
do Projeto –
PGP

6.1. RESUMO DAS FASES DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS DA ETICE’
Fase

Entradas

Processos

Saídas
Obrigatório

Responsáveis

Templates

Opcional

Equipe do Projeto
Mobilizada

Gerenciar e Executar
Projeto

Documentos
gerados no
projeto

Informações sobre a
execução e
gerenciamento dos
trabalhos atualizada e
comunicada

Aquisições realizadas
(caso seja necessário)

Riscos Monitorados
(caso seja necessário)

Execução
Legislação
estadual

Implementar Mudanças

Mudança Implementada

Entregas do projeto
Gerenciar entregas do
projeto
*Redmine Atualizado

Plano de
Gerenciamento
do Projeto – PGP
Atualizado

Gerente do
Projeto

. Artefato 06 Plano de
Gerenciamento
do Projeto –
PGP

6.1. RESUMO DAS FASES DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS DA ETICE’
Fase

Entradas

Processos

Saídas
Obrigatório

Monitorar a Execução do
Projeto
Informações do
projeto
Monitoramento

Documentos
gerados no
projeto

Responsáveis
Opcional

Recomendações de
mudanças, ações
preventivas e/ou
corretivas

Gerente do
projeto

* Redmine Atualizado

Analisar Mudança

Templates

Mudança
analisada/aprovada ou
não

Escritório de
Governança
Corporativa
(EGC)

. Artefato 06
Plano de
Gerenciamento
do Projeto –
PGP
. Artefato 07 Ata de reunião

Analisar e aprovar
mudança

E-mail ao GP com o
resultado da análise;

Comitê Executivo

Ata de reunião
Encerramento

Informações do
projeto
Documentos
gerados no
projeto
Contrato de
aquisição

. Artefato 06 Providenciar relatório de
encerramento

Relatório de
encerramento

Encerrar o Projeto

* Redmine atualizado

Gerente do
projeto

Check list dos
itens de
encerramento
Lições
aprendidas

Escritório de
Governança
Corporativa
(EGC)

Plano de
Gerenciamento
do Projeto –
PGP
. Artefato 08
Lições
Aprendidas
. Artefato 09 Relatório de
encerramento
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6.3. DETALHAMENTO DAS FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO NA MGPEtce
1a FASE : INICIAÇÃO
É composta peoos processos que efnarão um noio projeto, por meao a obtenção e
autorazação formao para sua anacaação por meao o Termo e Abertura o Projeto (TAP).
a) OBJETIVOS DA FASE
 Formaoazação a anacaatia e projeto;
 Formaoazação o gerente o projeto;
 I entfcação as Partes Interessa as;
 Eoaboração o Termo e Abertura o Projeto - TAP;
 Autorazação formao o TAP para anícao o projeto.
2a FASE : PLANEJAMENTO
Poanejar as ações o projeto a fm e aocançar os objetios para os quaas o projeto foa
craa o. O pro uto prancapao esta fase será o poano e ação o projeto (Cronograma).
a) OBJETIVOS DA FASE
 Poanejamento o Escopo, Tempo e Custo para as ações e execução o projeto;
 Para a efnação o escopo, recomen a-se eoaborar a EAP (Estrutura Anaoítca o Projeto);
 I entfcar recursos necessáraos;
 Eoaboração o poano e ação (cronograma), conforme EAP;
 Geração o Poano e Gerencaamento o Projeto - PGP, ancouan o os artefatos o projeto.
PS: A eoaboração o artefato PGP é opcaonao. No entanto, eoe é substtuí o peoo regastros
os artefatos o projeto no Redmine, conforme meto ooogaa.
3a FASE : EXECUÇÃO
Nesta fase serão executa as as atia a es preiastas no cronograma o projeto, bem como a
reaoazação as aquasações e bens e/ou seriaços no antuato e entregar os pro utos poaneja os. É
amportante que to os os pro utos, ecasões e emaas ocumentos o projeto estejam atuaoaza os
no Redmine.
a) OBJETIVOS DA FASE
 Reaoazação o trabaoho conforme efna o no cronograma o projeto, e em suas
especafcações;
 Reaoazação as aquasações e bens e/ou seriaços, quan o necessárao, que representam o
objeto o projeto ou que serão reaoaza as urante a sua execução;
 Impoementação as sooacatações e mu anças aproia as no ecorrer o projeto, iasto que
po erá ser necessárao aogum repoanejamento;
 Gerencaamento as entregas o projeto;
 Reaoazação as reunaões o projeto e atuaoazar a ferramenta Redmine.
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4a FASE : MONITORAMENTO
Nesta fase é ierafca o se os objetios o projeto estão sen o aocança os, e forma que possíieas
proboemas possam ser a entfca os, possabaoatan o ações corretias quan o necessárao.
Deiem ser ancouí os na ferramente Redmine: atas e reunaão e artefatos gera os no projeto,
ancouí o o cronograma os marcos o projeto na aba Tarefas,
a) OBJETIVOS DA FASE
 Apuração os resuota os o projeto com base nas con ações estabeoeca as no
poanejamento;
 Anaoase e aproiação as mu anças.
5a FASE : ENCERRAMENTO
São os processos para fnaoazar to as as atia a es as fases o cacoo e ia a o projeto, iasan o
concouí-oo formaomente. A fnaoazação e um projeto ocorre quan o se entrega um pro uto ou
seriaço termana o, ou quan o ocorre aogum eiento que etermane o ser canceoamento. É a úotma
fase a MGPEtce.
a) OBJETIVOS DA FASE
 Fanaoazação as atia a es as fases o cacoo e ia a o projeto;
 Eoaboração o reoatfrao e encerramento;
 Formaoazação o térmano o projeto;
 Reaoazação as Lações Apren a as junto à Equape e projeto (opcaonao).
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Ferramenta Redmine:

Redmine é a ferramenta de colaboração utilizada pela ETICE para gerenciamento dos projetos, a qual
permite múltiplos usuários e vários repositórios que armazenam a documentação dos projetos. Contém
as seguintes abas a serem alimentadas pelos Gerentes de Projetos:
Visão Geral do Projeto: Contém os dados gerais sobre o projeto, a serem alimentados na aba
“Configurações”;
Atividade: Contém o histórico das atividades realizadas na ferramenta;
Tarefas: Permite consultar e editar as tarefas do cronograma do projeto. Devem ser incluídos no
mínimo os marcos com as entregas do projeto;
Nova Tarefa: Permite incluir uma nova tarefa no cronograma do projeto. Documentos e artefatos do
projeto podem ser anexados nas tarefas;
GANTT: Gera o gráfico de Gantt (barras) com as atividades/prazos do projeto;
Calendário: Lista a calendário dos dias da semana/mes/ano com tarefa/atividades que foram incluídas
na aba Tarefas (cronograma);
Documentos: Permite incluir (anexar) arquivos com a documentação do projeto;
Configurações: Permite incluir os dados gerais do projetos, incluindo equipe, módulos, versões e
outros tópicos relevantes ao projeto.
A seguir, como acessar o Redmine:

Acesso ao Redmine pela barra de endereço: //projetos.etice.ce.gov.br/projects/wiki-redmine/wiki/Wiki
Acesso ao Redmine pela INTRANET da Etice: na sessão “Serviços”, opção “Gerenciamento de
Projetos”:

© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE

pag. 19/22

Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Etce - MGPEtce
Escritório de Governança Corporatva EGC

7. GLOSSÁRIO

•

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®): O guia Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de práticas na gestão de projetos
organizado pelo instituto PMI e é considerado a base do conhecimento sobre gestão de
projetos por profissionais da área;

•

PMI: O Project Management Institute (PMI): é uma instituição internacional sem fins
lucrativos que associa profissionais de gestão de projetos com o objetivo de promover a gestão
de projetos como profissão através de seus programas de certificação;

•

Projetos Estruturantes: Projetos classificados como alavancadores do negócio da empresa,
tais como: núvem, cinturão digital, entre outros estratégicos;

•

Projetos não estruturantes: Projetos voltados para a área meio da empresa e de apoio aos
projetos estruturantes.
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8. ARTEFATOS DA METODOLOGIA
Os Artefatos com os mo eoos e ocumentos a serem utoaza os no gerencaamento e projetos
po erão ser acessa os e baaxa os (download) peoo Re mane, acessan o os seguantes sates
1. Site da ETICE, aba “Governança Corporatva”:
http://www.etce.ce.goi.br/an ex.php/goiernanca-corporatia/meto ooogaas/gestao- eprojetos
2. Intranet da ETICE, aba “Governança Corporatva”
http://antranet.etce.ce.goi.br/goiernanca/2013-06-25-12-27-36/gestao- e-projetos

© Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE

pag. 21/22

Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Etce - MGPEtce
Escritório de Governança Corporatva EGC

ARTEFATOS DA METODOLOGIA
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