
 

 
 

Ministério de Educação 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Direção Geral 
 
 

NORMA DE SERVIÇO Nº X, DE xx DE xxxxxxx DE 2019. 

 

Dispõe sobre instruções para a Gestão de Projetos de         
Tecnologia da Informação do Centro Federal de       
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca -       
Cefet/RJ.  

 
O Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF, no uso das suas atribuições que lhe               
confere a definição e orientação das políticas, estratégias, padrões técnicos e diretrizes no             
âmbito em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), conforme descritos no           
Regimento Interno e Plano Diretor de Tecnologia da Informação da instituição, e            
considerando a importância da Gestão de Projetos de TI no âmbito desta instituição, resolve: 
 
 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Esta norma visa regulamentar os procedimentos a serem adotados para a análise,              
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento de projetos de           
Tecnologia da Informação (TI) no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da             
Fonseca - Cefet/RJ. 

Parágrafo único – A presente norma se aplica aos demais projetos de TI no âmbito do                
Cefet/RJ não contemplados pela Instrução Normativa N° 4, de 11 de setembro de 2014,              
editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do             
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), referente à contratação de soluções de TI.  

 

Capítulo II 
DOS OBJETIVOS GERAIS  

Art. 2º Esta norma tem por objetivo padronizar e operacionalizar a metodologia de             
gerenciamento de projetos de TI no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso              
Suckow da Fonseca - Cefet/RJ. 
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Capítulo III 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 3º Para fins desta norma, considera-se:  

I. Análise de Viabilidade do Projeto (AVP): documento que demonstra a          
viabilidade técnica e econômica do projeto; 

II. Baseline: modelo, um guia do que foi planejado já com todas as alterações             
aprovadas a partir do Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

III. Comitê de Controle de Mudança (CCB): é o grupo autorizado a estudar e             
aprovar as solicitações de mudança no projeto, composto pela chefia do DTINF,            
direção-geral, e, conforme o caso, da diretoria sistêmica patrocinada. 

IV. Cronograma (schedule): sequência de datas de execução das tarefas necessárias          
para a realização do escopo do projeto, listadas na Estrutura Analítica do Projeto             
(EAP); 

V. Documento de Lições Aprendidas (DLA): documento que registra o aprendizado          
ocorrido ao longo do projeto, destacando tanto pontos negativos, como positivos; 

VI. Documento de Solicitação de Demanda (DOD): documento que contém o          
detalhamento da necessidade de TI do Requisitante a ser atendida pelo projeto; 

VII. EAP (Estrutura Analítica do Projeto ou WBS - Work breakdown structure):           
processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes            
menores e mais facilmente gerenciáveis. É estruturada em árvore exaustiva,          
hierárquica (de mais geral para mais específica) orientada às entregas, fases de            
ciclo de vida ou por sub-projetos (deliverables) que precisam ser feitas para            
completar um projeto. 

VIII. Entrega ou entregáveis (deliverable) – são documentos, protótipos e todos os           
demais intangíveis (tais como treinamento e homologação) que o projeto deve           
entregar quando for completado.  

IX. Escopo do projeto: todas as atividades que devem ser realizadas para se atingir o              
objetivo do projeto, ou seja, tudo o que o projeto deve entregar. 

X. Formulário de Solicitação de Mudança (FSM): documento que formaliza e          
documenta a solicitação de mudanças consideradas significativas, que        
comprometam o escopo, tempo ou custo do projeto original. Quando uma           
mudança é solicitada, o gestor de projetos deve verificar o impacto que terá sobre              
o seu baseline. Se o impacto for significativo ele deve submeter o pedido de              
mudança a um comitê de controle (CCB). 

XI. Gestão de Projeto: considerado para efeito desta norma, a interpretação do           
Project Management Body of Knowledge (PMBOK): aplicação do conhecimento,         
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus            
requisitos; 
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XII. Gestor de Projetos (GP): No âmbito do Cefet/RJ, o Gestor de Projetos é             
representado pelo responsável do Setor de Projetos de Tecnologia da Informação -            
SEPTI;  

XIII. Marcos (milestones): eventos de finalização de uma etapa. Usa-se o conceito de            
marco para criar visibilidade dentro do processo. Atrasos na entrega de um marco             
devem indicar problemas no projeto ou na sua condução, já que esta deveria ter              
incorporado os atrasos ao planejamento, possivelmente revendo também        
cronograma e orçamento. 

XIV. Melhores práticas (best practices): conjunto de procedimentos entendidos como         
ideais para realizar uma determinada atividade. 

XV. Partes Interessadas (stakeholders): pessoas e organizações ativamente       
envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da          
execução ou do término do projeto.  

XVI. Patrocinador (sponsor): pessoa que fornece apoio institucional, político e/ou         
recursos financeiros para a realização do projeto, esclarecendo dúvidas sobre o           
escopo e exercendo influência sobre outras pessoas para beneficiar o projeto. 

XVII. Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): instrumento de         
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI que visa atender             
às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um             
determinado período; 

XVIII. Processo: conceito adotado pelo Business Process Management Common Body of          
Knowledge (BPM CBOK): agregação de atividades e comportamentos executados         
por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados; 

XIX. Projeto: segundo o PMBOK, é um esforço temporário empreendido para criar um            
produto, serviço ou resultado exclusivo. O projeto não deve se confundir com            
tarefas rotineiras de operação normal da instituição; 

XX. Requisitante: é a pessoa responsável por solicitar a demanda de TI; 
XXI. Risco em Projetos de TI: todo evento que pode impactar o projeto, positiva ou             

negativamente. Um risco constante é que sejam feitas alterações no escopo do            
projeto. Portanto, é necessário que se leve em consideração a Gestão de Riscos em              
Projetos de TI;  

XXII. Setor de Projetos de Tecnologia da Informação (SEPTI): setor subordinado à           
Divisão de Estratégia e Governança de Tecnologia de Informação (DIGTI) do           
Departamento de Tecnologia de Tecnologia da Informação (DTINF), que é          
responsável pela gestão de projetos de TI;  

XXIII. Sistema de gestão de projetos: plataforma web que provê suporte ao           
gerenciamento de projetos, possibilitando o registro e controle das informações,          
facilitando o monitoramento das tarefas e avaliação dos resultados dos projetos; 

XXIV. Termo de Abertura do Projeto (TAP): documento que formaliza um novo           
projeto, apresentando as informações básicas para iniciar o planejamento; 
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XXV. Termo de Encerramento do Projeto (TEP): documento que registra o          
encerramento formal do projeto com aprovação das partes interessadas; 

XXVI. Termo de Recebimento de Produto/Serviço (TRPS): documento que declara         
formalmente para a contratada que os serviços prestados ou os bens fornecidos            
foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato. 

 
Capítulo IV 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
Art. 4º O fluxograma de gerenciamento de projetos no DTINF é apresentado por meio do               
processo de Ciclo de Vida do Projeto de TI no Cefet/RJ (ANEXO I). 
 
Art. 5º A gestão do projeto é feita em seis etapas: análise, iniciação, planejamento, execução,               
monitoramento e controle, e encerramento de projetos. 
Parágrafo único – A etapa ‘análise’ foi acrescida às cinco fases tradicionais de modelo de               
projeto, considerado pelo PMBOK, a fim de considerar uma etapa prévia que considera a              
viabilidade de implementação do projeto. 
 

Seção I 
Da Análise  

 

Art. 6º O processo é iniciado quando Setor de Projetos de TI (SEPTI) recebe o Documento de                 
Solicitação de Demanda - DOD (ANEXO II), devidamente aprovado e assinado, conforme            
previsto pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).  

Art. 7º A Análise de Viabilidade do Projeto - AVP (ANEXO III) é realizada pelo SEPTI em                 
conjunto com a área responsável pela execução do projeto. 

§1 Os critérios analisados na AVP são: (i) a necessidade do projeto; (ii) seu alinhamento               
estratégico; (iii) possíveis soluções técnicas; (iv) viabilidade: técnica, financeira e          
institucional. 

§2 Caso o projeto seja considerado viável, o SEPTI, junto com a área responsável pela               
execução do projeto elaboram o Termo de Abertura do Projeto - TAP (ANEXO IV). 

§3 Caso o projeto seja considerado inviável, após comunicação à área solicitante, o mesmo              
será encerrado. 
 
 

Seção II 
Da Iniciação 
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Art. 8º A partir da elaboração do Termo de Abertura de Projeto (TAP), o projeto deve ser                 
registrado pelo SEPTI no sistema de gestão de projetos. 
 
 

Seção III 
Do Planejamento 

 
Art. 9º O planejamento do projeto deve ser feito com base no DOD, na AVP e no TAP. 

Parágrafo único – Além das informações fornecidas pelos documentos supracitados, a           
equipe de projetos, sob coordenação do SEPTI, deverá se reunir pessoalmente com os             
stakeholders do projeto, incluindo: chefia do DTINF, diretoria sistêmica envolvida e demais            
stakeholders relevantes ao desenvolvimento do projeto. 

 
Seção IV 

Da Execução 
 

Art. 10 O projeto será executado pela(s) área(s) responsável(is) do Departamento de            
Tecnologia da Informação (DTINF) ou do Setor de Informática (SINFO) no campus em             
questão, por meio de sua implementação em conjunto com o SEPTI. 
 
Art. 11 Os problemas e restrições encontrados pela equipe de execução do projeto, bem como               
suas respectivas soluções, devem ser registrados no sistema de gestão de projetos. 
 
Art. 12 Caso uma mudança no projeto seja solicitada, o Formulário de Solicitação de              
Mudança  - FSM (ANEXO V) deve ser preenchido. 

§ 1 Os membros responsáveis pela execução do projeto devem elaborar o parecer técnico da               
mudança, avaliar as possíveis soluções e encaminhá-las ao SEPTI. 

§ 2 O SEPTI deve considerar o parecer da equipe técnica, listar os impactos previstos no                
projeto e encaminhar à chefia do DTINF. 

§ 3 A chefia do DTINF deve deliberar em conjunto com a área requisitante e patrocinador do                 
projeto.  
 

Seção V 
Do Monitoramento e Controle 

 
Art. 13 A atualização sobre o status de cada tarefa deve ser registrada no sistema de gestão                 
projetos pela equipe técnica responsável pela execução. 
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Art. 14 O SEPTI é responsável pelo monitoramento e controle das tarefas do projeto              
conforme são registradas na ferramenta de gestão de projetos. 
 

Seção VI 
Do Encerramento 

 
Art. 15 O Termo de Recebimento de Produto/Serviço (TRPS) deve ser elaborado pelo SEPTI              
para entrega e assinatura do requisitante ao final da execução. 

Parágrafo único - Dependendo da peculiaridade e grau de complexidade de um projeto,             
poderá existir mais de uma entrega. Nesse caso, deverá ser elaborado um TRPS para cada               
entrega. 
 
Art. 16 Após a entrega final do(s) produto(s) ou serviço(s), o SEPTI deverá elaborar o               
Documento de Lições Aprendidas (DLA), visando a melhoria contínua do processo de gestão             
de projetos.  
 
Art. 17 O projeto é será oficialmente encerrado com a assinatura do Termo de Encerramento               
do Projeto (TEP). 
 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 18 Os casos omissos nesta norma serão levados em consideração pela chefia do              
Departamento de Tecnologia da Informação. 
 
Art. 19   Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 
 

Julliany Sales Brandão 
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação - 

DTINF  
Mat. SIAPE nº 1634929 
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ANEXO I 
 

O ciclo de vida do projeto, sob a perspectiva desta norma, é considerado como um               
processo, contemplando todas as etapas de gestão do projeto - do início ao fim - conforme                
desenvolvido no DTINF, é apresentado na Figura 1, baseado na Business Process Model and              
Notation (BPMN). 

 

 
 

Figura 1 - Ciclo de vida do Projeto de TI no Cefet/RJ 
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ANEXO II - Documento de Oficialização de Demanda (DOD) 
 

1 Identificação da área requisitante da demanda 
<Identificar a área que fez a solicitação da demanda com nome, área/setor, e-mail, e              

telefone do requisitante.> 

Tabela 1 - Informações da área requisitante da demanda  

Nome do requisitante  Área/Setor  
E-mail  Telefone(s)  
 

2 Identificação da demanda 
<O requisitante deve descrever a demanda, escrevendo as informações necessárias para           

entendimento da necessidade.> 

 

 

3 Justificativa 
<Descrever de forma clara a justificativa contendo um breve histórico e as motivações da              

demanda.> 

 

 

4 Resultados a serem alcançados 
<Descrever os resultados a serem alcançados com o atendimento da demanda.> 

 

 

5 Alinhamento estratégico 
<Descrever o alinhamento da demanda com os instrumentos de planejamento institucional,           

como, por exemplo: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), Plano de            

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico        

Institucional (PEI), etc.> 
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6 Fonte de recurso 
<Indicar a fonte de recursos para as despesas da demanda.> 

 

 

7 Assinatura do Requisitante 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) requisitante(s) na elaboração do Documento de Oficialização de            

Demanda (DOD).> 

  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
 

8 Assinatura do Diretor Sistêmico ou de Unidade 
<Inserir o nome do Diretor Sistêmico ou do Diretor de Unidade.> 

 
Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO III - Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) 

 

1 Patrocinador 
<Identificar o patrocinador do projeto. Patrocinador é a pessoa que fornece apoio político             

e/ou recursos financeiros para a realização do projeto, esclarecendo dúvidas sobre o escopo             

e exercendo influência sobre outras pessoas para beneficiar o projeto. > 

Tabela 1 - Informações do patrocinador do projeto 

Nome Telefone(s) E-mail 
   
 

2 Partes Interessadas 
<Identificar as partes interessadas. Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou            

organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou              

resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar ativamente envolvidas no            

projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo            

desempenho ou término do projeto.> 

Tabela 2 - Informações das partes interessadas pelo projeto 

Nome Telefone(s) E-mail 
   
   
 

3 Equipe da Análise de Viabilidade 
<Identificar os integrantes da equipe que realizará os estudos para verificar se o projeto é               

viável ou não. Identificar por exemplo o integrante técnico, administrativo e requisitante.> 

Tabela 3 - Informações da equipe da análise de viabilidade do projeto 

Nome Cargo / Função Telefone(s) E-mail 
    
 

4 Necessidade 
<Descrever o problema que se deseja resolver por meio do projeto. Se possível, apresentar              

dados numéricos que dêem sustentação à demanda (custos, desperdício de recursos, etc).> 

 

 

Página 10 de 21 
 



 
 
 

5 Alinhamento Estratégico 
<Descrever o alinhamento da demanda com os instrumentos de planejamento institucional,           

como, por exemplo: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), Plano de            

Desenvolvimento Institucional (PDI), Planejamento Estratégico Anual (PEA), etc. Esse item          

consta no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser           

complementado/revisado neste documento.> 

 

 

6 Requisitos Básicos 
<Descrever os principais requisitos identificados para o projeto, a partir da requisição da             

área solicitante. Os requisitos podem ser: de negócio, tecnológico, recursos humanos,           

legais, segurança, sociais, ambientais e culturais, etc.> 

 

 

7 Soluções Possíveis 
<Listar as possibilidades de atendimento da necessidade, com análise das vantagens e            

desvantagens de cada opção. Devem ser avaliadas as soluções disponíveis no Portal de             

Software Público, se já existe uma solução parecida em outros órgãos, se estão nos              

padrões e-Ping, e-Mag, e-Arq e de acordo com regulamentações da ICP-Brasil.> 

 

 

8 Viabilidade Técnica 
<Avaliar a viabilidade técnica do projeto, observando a capacidade técnica da organização            

para realizar o projeto, estrutura física (material e estrutural) e de pessoal (conhecimento             

técnico).> 

 

 

9 Viabilidade Financeira 
<Levantar e avaliar os custos estimados para cada solução possível e verificar a             

disponibilidade orçamentária para a execução do projeto.> 
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10 Viabilidade Institucional 
<Avaliar o ambiente institucional, o que inclui o clima político e organizacional para a              

realização do projeto, identificando possíveis entraves e oportunidades, assim como o           

impacto dos resultados do projeto sobre as rotinas da instituição.> 

 

 

11 Indicação de Solução 
<Indicar a solução escolhida estimando o tempo para implantação da solução e justificá-la,             

observando o alinhamento da estratégia da organização e a necessidade de negócio.> 

 

 

12 Parecer Sobre a Continuidade 
<Os envolvidos na elaboração deste documento deverá deliberar sobre a continuidade ou            

não do projeto e justificar.> 

 

 

13 Assinatura 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) envolvido(s) na elaboração do Análise de Viabilidade do Projeto             
(AVP).> 
  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO IV - Termo de Abertura do Projeto (TAP) 
 

1. JUSTIFICATIVA 
<Descrever de forma clara a justificativa contendo um breve histórico e as motivações do projeto. A 
justificativa consta no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser 
complementado/revisado neste documento.> 
 
2. OBJETIVO 
<Descrever qual o objetivo para o qual órgão está realizando o projeto, que pode ser: descrição concreta 
do que o projeto quer alcançar, uma posição estratégica a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um 
produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, 
realizáveis, realísticos e baseados no tempo.> 
 
 
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
<Descrever o alinhamento da demanda com os instrumentos de planejamento institucional, como por 
exemplo: Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico Institucional (PEI), Planejamento Estratégico 
de Tecnologia da Informação (PETI), Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI), Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação (PDTI), etc. Este item consta no Documento de Oficialização da 
Demanda (DOD) pode ser complementado/revisado neste documento.> 
 
 
4. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 
<Descrever a declaração do escopo, que inclui as principais entregas, fornece uma base documentada 
para futuras decisões do projeto e para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo do 
projeto entre as partes interessadas.> 
 
 
5. NÃO ESCOPO 
<Descrever de forma explícita o que está excluído do projeto, para evitar que uma parte interessada possa 
supor que um produto, serviço ou resultado específico é um produto do projeto.> 
 
 
6. TEMPO ESTIMADO 
<Descrever a estimativa de tempo para finalizar o projeto.> 
 

7. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO 
<Descrever a estimativa de custo do projeto e a fonte de recurso. A fonte de recurso consta no 
Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser complementado/revisado neste 
documento.> 
Fonte de recurso  
 
 
8. PREMISSAS 
<Descrever as premissas do projeto. As premissas são fatores que, para fins de planejamento, são 
considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. As premissas afetam todos os 
aspectos do planejamento e fazem parte da elaboração progressiva do projeto. Frequentemente, as 
equipes do projeto identificam, documentam e validam as premissas durante o processo de planejamento. 
Geralmente, as premissas envolvem um grau de risco.> 
 
 
9. RESTRIÇÕES 
<Descrever as restrições do projeto. Uma restrição é uma limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, 
que afetará o seu desempenho ou de um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma é qualquer 
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limitação ou condição colocada em relação ao mesmo, que afeta o momento em que uma atividade do 
cronograma pode ser agendada e, geralmente, está na forma de datas impostas fixas.> 
 
 
10. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS 
<Identificar eventos ou condições incertos que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos 
objetivos do projeto.> 
 
 
11. PATROCINADOR DO PROJETO 
<Identificar o patrocinador do projeto. Esse item consta no documento Análise de Viabilidade do 
Projeto (AVP) e pode ser complementado/revisado neste documento.> 
Nome Telefone(s) E-mail 
   
 
 
12. LÍDER DO PROJETO 
<Definir o líder do projeto.> 
Nome Telefone(s) E-mail 
   
 
 
13. EQUIPE DO PROJETO 
<Definir os membros que irão compor a equipe do projeto.> 
Nome Órgão Cargo / Função Telefone(s) E-mail 
     
     
     
 
 
14. PARTES INTERESSADAS 
<Identificar as pessoas e entidades que apresentem algum interesse (favorável ou não) nos 
resultados do projeto. Este item consta na Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) e pode ser 
complementado/revisado neste documento.> 
Nome Telefone(s) E-mail 
   
   
   
 
15. INFRAESTRUTURA 
<Identificar previamente a infraestrutura para o atingimento dos objetivos do projeto, exemplo, salas, 
servidores, notebook, etc.> 
 
 
 
16. APROVAÇÃO 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) responsável(is) pela aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP).> 
 
  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
 

ANEXO III - Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) 
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ANEXO V - Formulário de Solicitação de Mudança (FDM) 

 

1 Identificação do requisitante da mudança 
<Registrar informações da área e do requisitante da demanda.> 

Tabela 1 - Informações do requisitante da mudança  

Nº da Solicitação  Data  
Nome do requisitante  Área/Setor  
E-mail  Telefone(s

) 
 

 

2 Descrição da mudança 
<Descrever de forma clara a necessidade, a motivação, custo e prazo estimado da mudança              

no projeto.> 

 

 

3 Parecer técnico da avaliação da mudança 
<Avaliar tecnicamente se a mudança é pertinente.> 

 

 

4 Avaliação das soluções possíveis 
<Avaliar todas as possíveis soluções para a mudança proposta.> 

 

 

5 Impactos previstos no projeto 
<Descrever o impacto da mudança no tempo, custo, riscos e outros (caso existam).> 

No cronograma:  
No custo:  
Novos Riscos:  
Outros Impactos:  
 

 

6 Solução indicada pela equipe do projeto 
<Dentre as soluções possíveis levantadas pela equipe e o líder de projeto, deve avaliar o               

impacto no projeto como um todo e indicar a melhor solução a ser adotada.> 
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7 Parecer da alta direção 
<Deliberar sobre a aprovação da mudança.> 

 

 

8 Decisão do requisitante 
<Marcar com um X a decisão tomada pelo requisitante, se a solicitação de mudança foi ou                

não aprovada.> 

 Aprovada 
 Reprovada 
 

9 Decisão da alta administração 
<Marcar com um X a decisão tomada pela alta administração, se a solicitação de mudança               

foi ou não aprovada.> 

 Aprovada 
 Reprovada 
 

10 Aprovação 
<Inserir o nome, cargo/função e data da assinatura do(s) responsável(is) pela aprovação            

deste documento.> 

  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO VI - Termo de Recebimento de Produto/Serviço (TRPS) 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
<Identificar a pessoa ou integrantes da comissão responsáveis pelo recebimento do 
produto/serviços.> 
Nome do 
responsável(is) 

Cargo / Função Telefone(s) E-mail Data de 
recebimento 
 

     
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA 
<Identificar a pessoa/empresa responsável pela entrega e/ou realização do produto ou serviço.> 
Nome 
 

Cargo / Função Telefone(s) E-mail 

    
 
3. TIPO DE RECEBIMENTO 
<Indicar se o produto/serviço foi recebido provisoriamente, definitivamente ou não recebido.> 
 Recebimento Provisório 
 Recebimento Definitivo 
 
4. RELAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ENTREGUES 
<Discriminar todos os produtos/serviços que foram entregues.> 
Item Descrição do produto/serviço 
  
  
 
5. OBSERVAÇÕES DO RECEBIMENTO 
<Escrever justificativa do recebimento provisório ou definitivo do produto/serviço.> 
 
 
6. ASSINATURA 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) responsável(is) por assinar Termo de Recebimento de Produto/Serviço 
(TRPS).> 
 
  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO VII - Documento de Lições Aprendidas (DLA) 

1 Lições Aprendidas Positivas 
<Listar os acontecimentos que tiveram um impacto positivo no projeto e devem ser             
reforçados nos próximos. A tabela deve ser preenchida da seguinte maneira:  

● Id.: sigla LP (Lição Positiva), seguida de um número sequencial, começando em 1;  
● Categoria: cronograma, comunicação, recursos, escopo, etc.;  
● Descrição: descrever a lição aprendida; 
● Consequências: descrever as consequências da ocorrência.> 

 
Tabela 1 - Lista de lições positivas 

Id. Categoria Descrição Consequências 

LP
1 

   

LP
2 

   

LP
3 

   

LP
4 

   

LP
5 

   

 

 

2 Lições Aprendidas Negativas 
<Listar os acontecimentos que tiveram um impacto negativos no projeto e devem ser             
corrigidos nos próximos. A tabela deve ser preenchida da seguinte maneira: 

● Id.: sigla LN (Lição Negativa), seguida de um número sequencial, começando em 1;  
● Categoria: cronograma, comunicação, recursos, escopo, etc.; 
● Descrição:descrever a lição aprendida; 
● Consequências: descrever as consequências da ocorrência; 
● Ações: descrever tanto as ações tomadas, quanto as propostas para resolver ou            

diminuir a impacto do problema. Propostas de ações devem ser claramente           
referenciadas como tal.> 

 
Tabela 2 - Lista de lições negativas 

Id. Categoria Descrição Consequências Ações 

LN1     

LN2     

LN3     

LN4     
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3 Assinaturas 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) envolvido(s) na elaboração do Documento de Lições Aprendidas 
(DLA).> 
   
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo 
ou função> 

Cargo/Função: <Nome do cargo 
ou função> 

Cargo/Função: <Nome do cargo 
ou função> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO VIII - Termo de Encerramento do Projeto (TEP) 

1 Identificação do Responsável pelo Encerramento 
<Identificar a pessoa ou integrantes da comissão responsáveis pelo recebimento do produto            

/ serviços> 

Tabela 1 - Identificação do Responsável pelo Encerramento 

Nome do 
responsável(is) 

Cargo / Função Telefone(s) E-mail 

    
 

2 Decisão 
<Marcar com um X qual foi a decisão tomada em relação ao projeto.> 

 Projeto encerrado 

 Projeto encerrado com ressalvas 

 Projeto não encerrado 

 

3 Justificativa do Encerramento ou Não Encerramento 
<Informar a justificativa para a decisão tomada em relação ao projeto.> 

 

 

4 Aprovação 
<Inserir o nome, cargo/função e data da assinatura do(s) responsável(is) pela aprovação do             

Termo de Encerramento do Projeto (TEP).> 

  
Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 
Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
 

 

Página 21 de 21 
 


