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1. Contexto 

 

Não são raros os casos de insucesso em projetos das mais diversas áreas. 

Por este motivo, gerentes de projetos estão sempre procurando uma forma que 

aumente as chances de sucesso dos seus projetos. E foi com esta intenção que o 

Project Management Institute (PMI) [1] criou um guia chamado PMBoK (Project 

Management Book of Knowlegment) que reúne as mais bem sucedidas práticas e 

processos na gestão de projetos em todo o mundo.  

Neste trabalho algumas destas práticas e processos serão aplicadas para o 

desenvolvimento de uma metodologia para o curso de engenharia da computação 

de forma que o mesmo seja visto como um projeto. 

A ideia é que a metodologia desenvolvida auxilie os alunos durante o 

andamento do curso. 

 

2. Objetivos 

 

 O objetivo deste trabalho é fazer uma pesquisa exploratória e definir as 

práticas e processos que servirão de base para o desenvolvimento de uma 

metodologia que aborde o curso de graduação com um projeto.  

  

3. Cronograma 

 

A tabela abaixo mostra o cronograma que será seguido para o 

desenvolvimento do trabalho. 
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  Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Atividade s1 s2 s3 s1 s1 s1 s1 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

Definição do Escopo do 
TG                                     

Levantamento 
Bibliográfico                                     

Análise do Material 
Bibliográfico                                     

Revisão dos Conceitos de 
Gerência de Projetos                                     

Estudo sobre a 
Organização de um Curso 

de Graduação                                     

Elaboração da 
Metodologia Proposta                                     

Escrita do Relatório Final 

                                    

Elaboração da 
Apresentação 

                                    

 

 

1. Definição do escopo do TG: Neste período devem ser feitas algumas 

pesquisas de forma a fundamentar um possível tema para ser trabalhado 

na monografia 

2. Levantamento Bibliográfico: Pesquisar na Internet, bibliotecas e conversas 

com orientador e pessoas que trabalhem temas semelhantes. 

3. Análise do Material Bibliográfico: Definir quais referências são realmente 

relevantes para o trabalho. 

4. Revisão dos Conceitos de Gerência de Projetos: Pesquisa e leitura de 

material relacionado à Gestão de Projetos  

5. Estudo sobre a Organização de Curso de Graduação: Pesquisa sobre como 

elaborar um perfil curricular, como definir as disciplinas ofertadas, etc. Aqui 

também existirão conversas com coordenadores, secretárias e outras 

pessoas que estejam envolvidas na organização do curso. 

6. Elaboração da Metodologia Proposta: Aqui será desenvolvida a 

metodologia a qual é o objetivo principal deste trabalho de graduação. 
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7. Escrita do Relatório Final: Iniciar a descrição dos temas e da metodologia 

proposta. 

8. Elaboração da Apresentação: Criar a apresentação que servirá como base 

para a defesa deste trabalho perante a banca avaliadora. 
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 7 

6. Assinaturas 

 

 

 

 

 

 

Hermano Perreli de Moura 

Orientador 

 

 

 

 

 

Emmanuel Tenório Férrer 

Aluno 

 


