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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o PMI, Project Management Institute, 

instituto multinacional responsável pela difusão da 

Gestão de projetos, através do PMBOK, publicação 

mantida pelo instituto que reúne um conjunto de 

conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, a 

definição de um projeto é “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo”. 

Este artigo apresenta o estudo da Gestão de 

Projetos realizado no PET Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina e as 

oportunidades de melhoria evidenciadas no 

desenvolvimento do estudo.  

 

2. O PET  

O PET – Programa de Educação Tutorial se 

trata de um Programa acadêmico direcionado a 

alunos de cursos da graduação que demonstrem 

potencial, interesse e habilidades destacadas e são 

orientados pelo princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

São objetivos deste Programa: a melhoria do 

ensino de graduação, a formação acadêmica ampla 

do aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva 

e o planejamento e a execução de um programa 

diversificado de atividades acadêmicas, sempre 

coordenados por um professor tutor. 

Em virtude de mudanças no regimento dos 

PET’s pela SESu/MEC e na busca por um melhor 

controle das pesquisas, a estrutura organizacional 

do grupo foi reformulada para atender às novas 

necessidades. Criou-se então a figura do Gerente de 

Projetos, que passou a exercer exclusivamente a 

função de controle e planejamento de projetos. 

Dessa maneira surgiu a oportunidade de realização 

de uma pesquisa cujo objetivo fosse o estudo e a 

implantação de ferramentas para essa área. 

 

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 

FILOSOFIA 

Segundo Archirbald (1976), projeto é uma 

reunião de esforços para atingir objetivos pré-

determinados de qualidade, custo e prazo. 

Atualmente, o ambiente empresarial é 

extremamente competitivo e, mais do que nunca, 

exige um processo constante de mudança. Esse 

ambiente dinâmico das empresas modernas requer 

valorização das funções administrativas de 

planejamento e controle, visando um 

gerenciamento eficaz, com redução de incertezas e 

avaliação de riscos. 

Cada projeto é único pela singularidade de cada 

situação, descrita através dos recursos disponíveis, 

do ambiente envolvido e dos métodos adotados. 

Portanto, mesmo se os objetivos são os mesmos, o 

projeto será diferente. 

A maioria dos trabalhos pode ser organizada em 

formato de projetos. A criação de um projeto 

requer a utilização de processos e técnicas formais 

de gerenciamento para a definição do escopo e, 

subseqüente, o próprio gerenciamento e o controle 

dos trabalhos planejados. 

 

4. ETAPAS DO PROJETO - METODOLOGIA 

Nosso estudo tem como objetivo facilitar o 

desafio de administrar um projeto que enfrenta o 

coordenador de projetos do PET - Produção. 

Para isso começamos pelo mapeamento da atual 

gestão, definindo qual a forma utilizada tanto para 

planejamento (antes do inicio do projeto, 

estimativa de prazos) quanto para controle.  

Fez-se, então, um levantamento de dados com as 

pesquisas já concluídas e observou-se que grande 

quantidade destas havia sofrido algum tipo de 

mudança, seja na redefinição de etapas, seja na 

mudança de prazos, como mostra a Figura 2. 
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Figura 1 - Porcentagens dos projetos 

O próximo passo necessário foi a definição dos 

procedimentos de controle das pesquisas, que 

seriam utilizados. Pode-se dizer que este é um dos 

itens mais importantes do gerenciamento, pois de 

nada adianta ter um cronograma bem estruturado, 

com todas as atividades listadas com seus 

respectivos custos e prazos se não deixar bem claro 

como serão os procedimentos de controle. 

O trabalho do gerenciamento consiste 

principalmente nestas informações que são 

repassadas dos realizadores da pesquisa para o 

coordenador de projetos para que as providências 

possam ser tomadas caso o escopo tenha fugido 

daquele que havia sido planejado. 

O acompanhamento – gerenciamento de 

projetos deverá monitorar os resultados planejados 

para determinar se eles estão de acordo como os 

padrões definidos na elaboração do escopo e 

identificar os fatores que causam resultados 

insatisfatórios. O principal objetivo é prevenir e 

evitar esses fatores identificados, monitorando o 

cronograma definido para as atividades. 

 

5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

EVIDENCIADAS 

Após o diagnóstico do Gerenciamento de 

Projetos do PET Produção foram evidenciadas 

oportunidades de melhorias que são apresentadas 

abaixo. 

 Atividade crítica: atividade crítica é a 

tarefa que deve ser concluída de acordo com a 

agenda para que o projeto termine no prazo final 

determinado. Se uma tarefa crítica for atrasada, é 

possível que a data final do projeto também atrase. 

A série de tarefas críticas constitui o caminho 

crítico do projeto – rede PERT/CPM. No 

procedimento atual do PET Produção, quando o 

planejamento de um projeto é realizado, são 

colocados os prazos de início e fim de cada etapa, 

porém não são previstas as etapas críticas. Além da 

definição das etapas críticas, faz-se necessário um 

plano de contingências para estas etapas, visto que 

se elas atrasarem o projeto todo atrasará; 

 Registro e arquivamento de projetos 

com etapas que sofreram revisão: em projetos 

que sofrerem alterações, seja de escopo ou prazo, 

deverá ser realizada uma análise crítica ao final do 

projeto, registrando a causa que provocou a revisão 

e arquivando. Esta medida servirá como 

realimentação para que no planejamento de novos 

projetos não se cometa os mesmos erros que 

provocaram a alteração no projeto antigo; 

 Utilização de um software: nos 

softwares de Gerenciamento de Projetos atuais, 

existem várias funções disponíveis, tornando mais 

fácil a interface entre os envolvidos no projeto. 

Uma das ferramentas mais conhecidas para a 

visualização do andamento de um projeto é o 

Gráfico de Gantt. Este apresenta uma lista de 

tarefas e informações relacionadas e um quadro que 

mostra, graficamente, tarefas e durações ao longo 

do tempo. 

 

6. FASE ATUAL 

 A atual fase do projeto consiste, juntamente 

com a EJEP – Empresa Junior de Engenharia de 

Produção, em realizar uma troca de informações 

com os respectivos coordenadores para adaptar as 

diferentes técnicas de controle de projetos adotas 

em cada uma das entidades. 

Paralelamente, esta se realizando a implantação 

do software de gerenciamento de projetos, 

Microsoft Office Project, e conseqüentemente 

estudo mais aprofundado de suas ferramentas e 

funções. 

 

7. COCLUSÕES 

A partir de uma necessidade do PET Produção 

em melhorar sua Gestão de Projetos para fazer um 

acompanhamento e controle eficiente das pesquisas 

realizadas pelos membros do Grupo, criou-se uma 

pesquisa exclusiva para estudar a gerência de 

projetos, suas ferramentas e aplicações. 

Evidenciou-se assim, várias melhorias que 

poderiam ser implantadas. 

Obteve-se uma base teórica sobre o conceito do 

gerenciamento de projetos, possibilitando a 

mudança, de forma positiva, na Gestão de Projetos 

do PET. 

Além disso, criou-se uma aproximação com 

outras entidades estudantis que possuem um 

gerenciamento de projetos através do uso de 

benchmarking, que visa uma adaptação de 

procedimentos adotados nas outras entidades ao 

PET – Produção. 
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