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Resumo 
 
 

O gerenciamento de projetos é processo fundamental para tender que um projeto seja bem 
sucedido, sendo exaustivamente discutido em vários ambientes, inclusive nas Instituições de 
Ensino Superior (IES). Essas discussões advêm do aumento na quantidade de projetos 
acadêmicos e, consequentemente, na complexidade organizacional em gerenciá-los. Desta forma, 
o gerenciamento de projetos passa a ser uma temática importante no dia a dia institucional dessas 
organizações. A problemática existente está ainda relacionada a não capacidade das IES’s em 

tratar essa questão. É importante também citar que os gestores desses projetos são 
docentes/pesquisadores não capacitados, em sua maioria, no gerenciamento de projetos. Sendo 
assim, essa Dissertação de Mestrado traz como principal objeto, a proposta de um modelo de 
processo a ser utilizado como base para o gerenciamento de projetos, na área de saúde, no âmbito 
acadêmico, com o intuito de mitigar falhas de gerenciamento nas fases de desenvolvimento do 
projeto. Acredita-se que essa proposta contribui para um maior entendimento e percepção dos 
papéis e artefatos relacionados ao gerenciamento de projeto. Dentro deste contexto, os objetivos 
definidos foram: (i) identificar fatores importantes para nortear o desenvolvimento do modelo de 
gerenciamento de projetos; e (ii)  propor modelo de processo operacional de gerenciamento de 
projetos acadêmicos em saúde com a finalidade de mitigar fatores de riscos considerados 
prioritários nesse ambiente.  
 

Palavras-chave: Gerenciamento de projeto. Modelo de processo. Riscos. 
  



 

 

Abstract 
 
 

The design process is the fundamental process for the development of a successful project, being 
exhaustively discussed in several environments, including in the Institutions of Higher Education 
(HEI). These discussions come from the increase in the number of academic projects and, 
consequently, the organizational complexity in managing them. In this way, project management 
becomes an important theme, not an institutional day. The problem is also related to the lack of 
capacity of the IES in issuing this question. It is also important to mention that project managers 
are teachers / researchers who are not capable, for the most part, of project management. 
Therefore, this Master's Dissertation, as a main object, proposes a process model to be used as 
the basis for the management of projects in the health area, is not academic, in order to mitigate 
management failures in the phases Of the project. It is believed that this proposal contributes to a 
greater understanding and perception of the roles and artifacts related to project management. 
Within this context, the objectives are: (i) to identify important characteristics for the 
development of the project management model; And (ii) model of the operational process of 
management of academic projects in health in order to mitigate.  
 

Keywords: Project management. Process model. Risks. 
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Capítulo 1 | INTRODUÇÃO 

 

Gerir projetos, disciplina presente nas organizações, é uma tendência que vem sendo bastante 

discutida, inclusive nas Instituições de Ensino Superior (IES). A realização do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão nas IES´s necessita de apoio gerencial para a aplicação e controle dos 

recursos, sejam públicos ou privados. O ambiente acadêmico precisa estar centrado na realização 

de projetos para utilizar recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) provenientes dos 

Órgãos de Auxílio e Suporte à pesquisa, como por exemplo, o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(FINEP), entre outros. Esses recursos normalmente são acessíveis através de editais de 

subvenção, que disponibilizam para a comunidade acadêmica a possibilidade de concorrer, por 

meio da submissão de projetos nas mais diversas áreas. 

 Quando se obtém êxito na aprovação do projeto, se tem de imediato uma grande 

dificuldade de como se deve geri-lo de uma forma que se garanta sucesso no transcorrer do 

desenvolvimento do mesmo. Segundo Sommerville (2011), o gerenciamento de projeto é uma 

fase essencial, pois, caso seja bem realizado não garante o sucesso, mas quando mal gerenciado, 

em grande parte, ocasiona o fracasso do projeto. Um ponto bastante relevante que diferencia os 

projetos acadêmicos dos demais projetos é que se trata de um projeto com (i) recursos 

previamente fixados, (ii) regras específicas para apresentação de Prestações de Contas, com 

periodicidade definida e que podem ser auditadas pelo Tribunal de Contas da União (TELLES; 

COSTAS, 2006). Sendo assim, é essencial que falhas sejam minimizadas, pois, caso contrário, 

poderão gerar grandes transtornos. 

Esse capítulo introduz a temática em estudo. A Seção 1.1 apresenta a motivação e 

justificativa deste trabalho. Os objetivos são tratados na Seção 1.2. A metodologia e estratégias 

de ações definidas pode ser visualizadas na Seção 1.3 e, por fim, a Seção 1.4 traz a estrutura do 

documento. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Segundo o Relatório de CHAOS, que é um estudo promovido pelo Standish Group, que foca em 

avaliar sucesso e fracasso em projetos de Tecnologia da Informação - TI, mostra que 97% dos 

projetos que obtiveram êxito eram geridos por pessoas com experiência (CHAOS, 2001). O 

Relatório do CHAOS de 2013 lista os principais fatores de sucesso para pequenos projetos, 

conforme a Tabela 1.1. 
Tabela 1.1: Principais Fatores de Sucesso 

Fatores de Sucesso % 

Apoio à gerência executiva 20 

Envolvimento do usuário 15 

Otimização 15 

Recursos Qualificados 13 

Experiência em gestão de projetos 12 
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Processo ágil 10 

Objetivo de negócios claros 6 

Maturidade emocional 5 

Execução 3 

Ferramentas e Infraestrutura 1 

Fonte: Adaptado do CHAOS MANIFESTO (2013) 

 

 Sendo assim, quando analisamos os resultados apresentados pelo Relatório do CHAOS, 

em 2001 e 2013, tem-se que um dos pontos que continuam sendo cruciais para definir o 

encerramento do projeto com sucesso é a questão da experiência do gestor nas boas práticas de 

gerenciamento de projetos. Dessa forma, essa experiência pode ser adquirida tanto pela vivência 

quanto por conhecimento de algumas áreas que são categóricas no gerenciamento de um projeto, 

como exemplo:  

 Escopo do projeto, em que se fornece orientação e instruções sobre o trabalho que 

deverá ser executado no projeto, por meio de uma estruturação analítica dos objetivos 

definidos; 
 Tempo do projeto, atividades focadas no planejamento, execução e controle do 

cronograma, fazendo uso de técnicas e/ou ferramentas que tratam as atividades previstas 

e definem o caminho crítico. 
A adoção das boas práticas, conforme listadas na literatura, não pode garantir o sucesso 

do projeto, mas pode garantir que vários equívocos passados por outros gestores sejam 

mitigados. Dessa forma, durante o ciclo de vida do projeto, o não 

entendimento/acompanhamento de fatores considerados críticos para o sucesso do projeto, pode 

promover exposição a aspectos adversos (GUSMÃO, 2007). Uma alternativa para mitigar falhas 

seria através de um estudo aprofundado sobre fatores de riscos que podem influenciar o ambiente 

acadêmico na execução dos projetos. Vários modelos, abordagens e processos em gestão vêm 

sendo apresentados, como por exemplo, o Guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), ao longo do século passado. Esse guia apresenta boas práticas no gerenciamento de 

projetos (PMI, 2013), permitindo assim, que o gerente de projeto tenha em mãos diretrizes, de 

acordo com áreas estratégicas, para melhor administrar. 

O aprofundamento do estudo do Guia PMBOK, seria a melhor alternativa para a 

mitigação de risco por parte dos docentes/pesquisadores que gerem projetos acadêmico, sendo 

que, pela grande quantidade de atribuições alocadas a ele, acaba sendo inviável dedicar uma 

grande quantidade de tempo para se dedicar as instruções contidas no decorrer de 589 páginas da 

5ª edição do PMBOK, por exemplo. Para minimizar esse problema, algumas instituições estão 

implantando escritórios de apoio ao pesquisador que tem como objetivo o de reduzir o tempo 

gasto por pesquisadores na administração burocrática de projetos (MARQUES, 2013).  

 Tendo em vista que essa disponibilidade de escritórios de apoio não é uma realidade para 

todos os docentes/pesquisadores, esse trabalho de mestrado se propõe a desenvolver um modelo 

de processo que tem a finalidade de apoiar, de forma clara, o gerenciamento de projetos 

acadêmicos atendendo ao ciclo de vida do projeto, de acordo com as diretrizes do Guia PMBOK 

e as melhores práticas identificadas na literatura. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desse trabalho é propor um modelo de processo que possa ser utilizado 

especificamente no gerenciamento de projetos acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, 

com especial foco na saúde, sendo motivado pelo fato da quantidade de projetos que têm editais 

abertos para a área. A finalidade é permitir uma melhor mitigação de falhas nas fases do 

desenvolvimento do projeto, contribuindo também, para o aumento do entendimento e 

compreensão dos papéis e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto por parte dos 

gestores. 

 Dessa forma para êxito da proposta será necessário especificamente: 

1. Identificar/selecionar linguagem de modelagem de processos a ser utilizada;  

2. Identificar fatores adversos importantes para nortear o desenvolvimento do 

modelo de gerenciamento de projetos; 

3. Propor modelo de processo de gerenciamento de projetos acadêmicos com a 

finalidade de mitigar fatores de riscos considerados prioritários nesse ambiente, 

com base em projetos acadêmicos em saúde, desenvolvidos no Espaço SABER. 

 

1.3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Esse trabalho de mestrado foi conduzido por um estudo exploratório qualitativo e de 

investigação. O intuito foi identificar e relacionar fatores de riscos, tomando como base o que se 

encontra na literatura e o que foi capturado ao longo do trabalho, no estudo do gerenciamento de 

projetos em saúde.  

Desta forma, seguem os passos realizados no trabalho: 

1. Revisão de artigos, trabalhos acadêmicos, livros, entre outros, com foco na 

fundamentação teórica da área de gerenciamento de projetos, modelos de gestão e 

fatores críticos associados à área de estudo. Além de um levantamento na literatura 

dos fatores de riscos (críticos para o sucesso do projeto); 

2. Avaliação dos fatores de riscos identificados na literatura e os capturados no ambiente 

de estudo – Espaço SABER;  

3. Proposta do modelo de processo com foco na mitigação dos fatores de riscos 

identificados. 

Para facilitar o entendimento e posicionamento das atividades, ora planejadas, definidas 

para a proposição do modelo de processo, foi dividida em 3 grandes fases, conforme Tabela 1.2: 

Na Tabela 1.2 é definida a proposição do modelo de processo de acordo as fases para 

desenvolvimento do trabalho, além de apresentar uma relação das fases com as atividades e os 

produtos a serem gerados de acordo com as atividades. 
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Tabela 1.2: Proposição do Modelo de Processo com os produtos gerados 

Fase Descrição Atividades Produtos 

01 
Mapeamento de conceitos 

na Literatura 

i. Levantar os principais conceitos; 

ii. Escolher a linguagem de 

modelagem; 

iii. Referenciar o modelo de gestão 

de projetos; 

iv. Escrita da Dissertação; 

i. Lista de requisitos candidatos; 

ii. Proposta de Modelagem do 

Processo de Gestão; 

02 

Mapeamento dos fatores de 

risco identificados na 

literatura e os identificados 

no modelo de processo. 

v. Identificar fatores de riscos 

vi. Escrita da Dissertação; 

iii. Lista de riscos que são 

correlacionados a gestão de 

projetos acadêmicos; 

03 
Avaliação do Modelo 

Processo Proposto 

vii. Aplicar questionário a grupo de 

docentes/pesquisadores; 

viii. Escrita e finalização da 

Dissertação; 

iv.Avaliação do modelo do processo 

pelos gestores; 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Após este capítulo introdutório o documento está estruturado como apresentado seguir: 

 

Capítulo 02 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA- Este capítulo apresenta os conceitos basilares 

para o desenvolvimento deste trabalho. Sendo estes subdivididos nos temas relacionados à 

definição clara dos seguintes conceitos: gestão de projeto, gerenciamento de risco, projeto 

acadêmico e por fim, uma apresentação e definição do que é um modelo de processo e a 

ferramenta para representar.    

 

Capítulo 03 – PROPOSTA DE MODELO DE PROCESSO – Este capítulo apresenta o 

desenvolvimento de uma proposta para o trabalho. Sendo inicialmente realizado um estudo na 

literatura para identificar os principais riscos apresentados, em seguida, através de entrevistas e 

discussões com especialistas foi apresentado um estudo de caso real, com base em projetos 

desenvolvidos e em desenvolvimento no Espaço SABER. Por fim, foi apresentada uma 

modelagem de processo que garante a mitigação dos riscos previamente identificados.  

 

Capítulo 04 - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA - Este capítulo apresenta uma avaliação por parte 

de gestores acadêmicos relacionados a lista de riscos identificados e a modelagem de processo 

desenvolvida. Sendo avaliado por meio de questionário. 

 

Capítulo 05 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS- Este capítulo trata 

de apresentar consideração final, de acordo com o produto gerado, e propor alguns trabalhos que 

podem ser executados como evolução dessa dissertação. 

 

Ao final estão disponibilizados a bibliografia utilizada, anexos e apêndices. 
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Capítulo 2 | FUNDAMENTAÇÃO 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a fundamentação teórica importante para a 

realização do trabalho. Desta forma na Seção 2.1 são apresentados conceitos relativos à Gestão 

de Projetos; na Seção 2.2 uma visão sobre Projetos Acadêmicos é compartilhada, em especial são 

abordados a definição e a estruturação em Instituições de Ensino Superior (IES); por último, na 

Seção 2.3 são apresentadas as técnicas e linguagens de modelagem de processos, dentre elas, a 

notação Business Process Management Notation (BPMN).  

 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

Apesar de gestão de projeto ser um tema bastante habitual, discutido e presente em diversos 

domínios, inclusive nas IES´s, não é uma disciplina nova. Segundo Cleland e Ireland (2002), 

essa disciplina começou a ser discutida e aprimorada em meados dos anos 50 (século passado), 

tendo os primeiros passos sido dados na indústria da construção e, em seguida, na área de 

materiais bélicos e, mais recentemente, no desenvolvimento de software.  

Na busca na literatura para definir projeto, encontram-se várias definições, sendo a mais 

citada, a do Project Management Institute (PMI), que define projeto, através do Guia PMBOK 

(PMBOK, 2008), como "um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo". Os projetos são iniciativas independentes, que possuem propósitos e 

objetivos distintos, e duração limitada. De acordo com Keeling (2006), essa metodologia não é 

nova e existe desde a aurora dos tempos, mas, cada vez, tem um diferencial maior, devido à 

evolução das práticas da gestão de projetos. 

 Segundo Vargas (2002), projeto é: 
"um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de 

eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro, definido, 

sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, 

recursos envolvidos e qualidade". 

  

Projetos são influenciados pelas normas culturais, pelas políticas de gerenciamento e 

pelos procedimentos das organizações. Assim o PMBOK (2008), define a estrutura de uma 

organização como um fator crucial para determinar, a quem, o gerente de projeto deve buscar 

para obter ajuda com recursos, podendo ser estruturada de forma funcional, projetizada ou 

matricial, conforme descrito a seguir: 

i. Funcional: essa é a forma clássica, com colaboradores agrupados de acordo com 

sua área de especialidade (por exemplo, design, contabilidade e engenharia) em 

áreas funcionais distintas (podendo ser subdivididas em engenharia de software e de 

testes, por exemplo). Para exemplificar, acompanhe o exemplo a seguir, conforme 

pode ser visualizado na Figura 2.1. Caso um colaborador (1.1.1.1) de um 

departamento de testes precise de uma informação de um colaborador do 

departamento de design, precisará falar primeiro com o chefe (1.1.1) do seu 

departamento, a fim de que este fale com o seu chefe (1.1) que, por sua vez, falará 

com o chefe (1.3) do outro departamento. Os membros da equipe fazem o trabalho 

do projeto, além do trabalho de rotina do departamento. Normalmente, os gerentes 
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de projetos têm dificuldade de obter cooperação por parte dos colaboradores, pois o 

foco maior destes fica nas atividades rotineiras. 

 

Figura 2.1: Estrutura Funcional. 

 

ii. Projetizada: em uma organização por projeto, os membros de várias especialidades 

ficam juntos em um mesmo projeto, tendo o gerente de projeto maior controle. Essa 

é uma estrutura otimizada para a execução de projetos, o problema pode ocorrer 

quando o projeto termina, pois os colaboradores ficam sem serviço, tendo que a 

empresa bancar esse tempo ocioso ou demitir os colaboradores. Na Figura 2.2 é 

representada essa estrutura por projetos, sendo 3 projetos denominados de A, B e C.  
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Figura 2.2:Estrutura Projetizada. 

 

iii. Matricial: é uma forma de se combinar características das estruturas funcional e 

projetizada. Um grande problema que vale salientar, é que os colaboradores têm que 

se reportar a dois chefes e devem conciliar os trabalhos do departamento e os de 

projeto. Essa estrutura é subdividida em fraca, forte ou balanceada. 

1. Fraca: essa estrutura é bastante similar com a estrutura funcional, a 

diferença é que o gerente de projeto trabalha, em tempo parcial, como 

gerente, podendo ter um perfil de coordenador, que possui um pequeno 

poder de tomar decisões, ou de um facilitador, que funciona apenas como um 

assistente.  Nessa estrutura, o gerente de projeto tem pouco ou quase nenhum 

poder na organização. 

2. Forte: é bastante parecida com a projetizada, os gerentes de projeto 

trabalham de forma integral e até possuem maior autonomia do que os 

gerentes funcionais. Para exemplificar, acompanhe o exemplo a seguir, de 

acordo com a numeração apresentada da Figura 2.3. Se o gerente de projeto 

A (1.3.1), precise que durante um tempo, o colaborador de contabilidade 

(1.2.2) trabalhe de forma "full time" em seu projeto, e obtiver resposta 

negativa por parte do chefe funcional de contabilidade (1.2), será reportado 

ao executivo que dará prioridade ao gerente do projeto A (1.3.1). 

3. Balanceada: nessa estrutura, o gerente de projeto trabalha todo o tempo 

como gerente, e seu poder é compartilhado entre o gerente de projeto e o 

chefe funcional. 
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Figura 2.3:Estrutura Matricial Forte. 

 

 Após apresentarmos as estruturas organizacionais, podemos considerar, segundo Kerzner 

(2006), que o sucesso na gestão do projeto independe da estrutura organizacional, mas apenas da 

cultura da organização para promover o trabalho em equipe, a cooperação, a confiança e a 

comunicação real. Sendo assim, a gestão de projetos, bem sucedida, é capaz de coexistir com 

qualquer estrutura, por pior que esta pareça no papel.  

 Todo projeto passa por diversas fases desde o início até o encerramento, e essas fases, 

juntas, recebem o nome de "ciclo de vida do projeto". A Figura 2.4 traz uma visão dos ciclos e de 

sua integração. 

 

 

Figura 2.4: Fases no ciclo de vida do projeto. 

Fonte: PMI(2013). 
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O ciclo de vida de um projeto, em sua maioria, é estruturado em fases de iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento. 

i. Iniciação: podendo ser chamada também de fase de conceituação, nela encontra-

se o ponto de partida do projeto, e tem-se como foco a definição de uma proposta 

do projeto e um estudo de viabilidade da proposta com ênfase no custo-benefício. 

ii. Planejamento: esta fase diz como o projeto será executado, tendo como 

principais pontos definir como as áreas de conhecimento são planejadas, executar 

o planejamento de cada área de conhecimento, planejar como cada área de 

conhecimento será executada e monitorada, e gerar um plano. Vale ressaltar que o 

planejamento é interativo e ocorre na forma de ondas sucessivas, cada vez que o 

projeto evoluir, dever-se-á detalhar as fases seguintes. 

iii. Execução e controle: nessa fase, conclui-se o trabalho definido no plano de 

gerenciamento de projeto. Cada atividade é monitorada, controlada e coordenada 

a fim de atingir os objetivos do projeto. 

iv. Encerramento: nessa fase, ocorre uma avaliação do produto desenvolvido, 

validando se as entregas cumpriram o que foi definido no contrato, como escopo, 

tempo e custos. Além disso, tem-se uma discussão com o objetivo de definir as 

lições aprendidas durante a execução do projeto.   

 Em síntese, podemos apresentar o seguinte diagrama, visualizado de acordo com a Figura 

2.5. 

 

 
 

 Figura 2.5: Sequência típica de eventos durante o ciclo de vida do projeto.  

Fonte: Adaptado do Kelling (2006). 
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 Muito embora o diagrama traga as atividades e fases, em uma visão sequencial, é 

importante destacar a integração existente entre o planejamento, execução e o controle, por meio 

de incrementos e atualizações ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 O PMI define gestão de projeto, através do Guia PMBOK (2008), como sendo "a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim 

de atender aos seus requisitos". Em Vargas (2002), gestão de projeto é definida como: 

 
"um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um 

conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados 

ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de 

tempo, custo e qualidade predeterminada”. 

 

2.2 ABORDAGENS DE GESTÃO DE PROJETO 

 

Durante esses mais de 50 anos de existência da gestão de projetos de maneira formal foram 

desenvolvidas diversas técnicas, metodologias ou guias com o objetivo de dar suporte ao 

gerenciamento de projeto, de forma que garantisse uma maior chance de sucesso. Assim, na 

Tabela 2.1, serão apresentados alguns modelos conhecidos, com uma descrição sucinta e ano de 

fundação. 
Tabela 2.1: Visão dos Modelos  

Abordagens Descrição Ano 

IPMA Competence Baseline 
Corpo de conhecimento sobre gerenciamento de projetos a 

partir de uma visão holística. 
1965 

PMBOK Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 
1987 

Project IN Controlled 

Enviroment (PRINCE2) 
Um método para o gerenciamento de projetos que foi 

estruturado com foco na experiência. 

1989 

Organizational Project 

Management Maturity Model 

(OPM3) 

Boas práticas utilizadas para gerenciamento de portfólio, 

programas e projetos e seu alinhamento com os objetivos 

estratégicos da organização. 

1998 

ISO 10006:2003 Guia para gerenciamento da qualidade em projetos. 2003 

Fonte: Adaptado STANGER (2009). 
 

Das abordagens apresentadas na Tabela 2.1, iremos abordar de forma mais detalhada, os 

modelos PRINCE2 e PMBOK, pois ambos têm características próximas e são bastante 

conhecidos, sendo diferenciada basicamente por locais de utilização, sendo Europa e Estados 

Unidos, respectivamente.  

2.2.1 Project IN Controlled Environment 

Project IN Controlled Enviroment (PRINCE2), que significa Projeto em Ambiente Controlado, é 

uma metodologia para o gerenciamento de projeto. O PRINCE2 foi estruturado com foco na 

experiência, e que fornece mecanismos para alertar, com antecedência, potenciais problemas que 

atinjam o projeto. Segundo Xavier (2012), este método é composto de princípios, temas e 

processos, e considera o ambiente do projeto para que o método seja adaptado. Em síntese, é 

uma estrutura sistemática com processos, papéis e responsabilidades definidas com o objetivo de 

garantir o gerenciamento organizado do projeto em todos os momentos. 
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Essa metodologia foi difundida pelo governo britânico em 1996, sendo bastante 

disseminada na Europa. Vale ressaltar que a PRINCE2 é uma marca registrada do The Office 

Government Commerce (OGC) (PRINCE2, 2013), mas foi desenvolvida a partir da PROMPTII, 

um método estruturado criado pela Simpatic Systems Ltd. A seguir, a Tabela 2.2 traz em ordem 

cronológica a evolução do PRINCE2. 

 
Tabela 2.2: Evolução cronológica do PRINCE2. 

Ano Evento 
1975 Criação do PROMPTII ; 
1979 CCTA(The Central Computer and Telecommunications Agency) adota o PROMPTII (Projetos de 

Sistemas de informação do governo Britânico); 
1989 PROMPTII substituída pelo PRINCE; 
1996 CCTA lança o PRINCE2 (Gerenciamento de qualquer tipo de projeto); 
1999 CCTA lança 2ª edição do PRINCE2; 
2001 OGC incorporou a CCTA; 
2002 OGC lança 3ª edição do PRINCE2; 
2005 OGC lança 4ª edição do PRINCE2; 
2009 OGC lança 5ª edição do PRINCE2. 

Fonte: Dados extraídos de Ribeiro (2011). 
 

A 5ª edição do PRINCE2 é dividida em sete temas, sendo: Business Case, Organização, 

Qualidade, Riscos, Plano, Mudança e Progresso. E pode ser dividida também em 7 processos, a 

saber: 

i. Starting up a Project (viabilizar o projeto): este processo tem como objetivo 

principal garantir que o projeto é viável para ser iniciado (garantir a viabilidade do 

projeto a ser iniciado); 

ii. Directing a Project (dirigir o projeto): este processo tem como objetivo 

principal garantir condições propícias para um bom andamento do projeto; 

iii. Initialing a Project (iniciar o projeto): este processo tem como meta principal 

assegurar o entendimento dos objetivos, do escopo, da qualidade e das demais 

informações que apoiem uma base para iniciar o projeto; 

iv. Managing Stage Boundary (gerenciar fronteiras dos estágios): este processo 

assegura ao Project Board informações sobre o desempenho do projeto; 

v. Controlling a Stage (controlar estágios): este processo considera atividades de 

controle e monitoramento dos estágios do projeto; 

vi. Managing Product Delivery (gerenciar entregas dos produtos): este processo 

visa assegurar que os produtos do projeto sejam desenvolvidos e entregues, de 

acordo com o planejado e nos padrões de qualidade previamente definidos; 

vii. Closing a Project (encerrar o projeto): esse processo foca no encerramento 

controlado do projeto. 

 

Além dos sete temas e dos 7 processos, o PRINCE2 é composto por 2 técnicas, sendo: 

Product-based planning (Planejamento baseado em produto) e Quality Review (Revisão de 

qualidade). 

2.2.2 Guia PMBOK 
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O Guia PMBOK é um padrão amplamente reconhecido como boa prática, significando que o que 

está descrito nesse guia é aplicável na maioria dos projetos e na maior parte do tempo, sendo 

consenso geral, que a aplicação correta das habilidades, ferramentas e técnicas descritas podem 

aumentar a chance de sucesso. O Guia PMBOK não é uma metodologia, mesmo sendo escrito na 

forma de processos, ele deve ser utilizado como um guia, sendo assim, cada gerente deve utilizar 

os processos que melhor servem para o seu ambiente, criando assim sua metodologia própria 

baseada no guia. 

O Guia PMBOK é um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 

desenvolvido e mantido pelo Project Management Institute (PMI), a maior instituição mundial 

da área (PESSETTO et al, 2010) fundada em 1969, com o objetivo de identificar, a priori, as 

práticas de gerência mais comuns na indústria. 

A primeira versão do Guia PMBOK foi lançada em 1987, como resultado das oficinas 

realizadas em meados da década de 80, pelo PMI. Em 1996 e 2000 foram lançadas versões da 

edição número 2 do Guia PMBOK, a qual foi baseada nos comentários dos membros em relação 

à primeira versão. Vale ressaltar que em 1998, o Guia PMBOK foi reconhecido como um padrão 

pela American National Standards Institute (ANSI) sendo, em seguida, reconhecido pela 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Em 2004 foi lançada a 3ª versão, em 

2008 a 4ª versão, e recentemente foi distribuída a 5ª versão em 2013 (PMI,2013). 

 Todo o gerenciamento é realizado por meio de processos (Schwalbe, 2002; Dobson et al, 

2010). A 4ª edição do Guia PMBOK define 42 processos agrupados em 5 grupos: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e encerramento (PMBOK, 2008). Na Figura 

2.6 ilustra o relacionamento entre os grupos de processos descritos anteriormente. Por meio dele 

é possível visualizar o loop que pode ocorre várias vezes entre o planejamento, execução e 

monitoramento e controle. Outro ponto importante a ser visualizado é que o processo de 

monitoramento e controle encontra-se presente em todas as fases do ciclo de vida do projeto.  

 

 

Figura 2.6: Relacionamento dos grupos de processos. 

Fonte: Retirado do PMBOK (2008). 

 

 Vale ressaltar que o grupo de processo de planejamento contém o maior número de 

processos, mas não responde pela maior parte do tempo de um projeto. 

Os processos também são agrupados de acordo com sua área de conhecimento, definidos 

em 9 áreas como de escopo, tempo, custo, comunicação, qualidade, recursos humanos, risco 

aquisição e integração. A seguir, serão exploradas, de forma sucinta, as áreas de conhecimento 

do PMBOK que serão tomadas como referencia para o desenvolvimento do modelo de processo. 

Conforme descritas na 4ª edição do PMBOK (2008). 
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i. Gerenciamento do escopo do projeto: engloba os processos necessários para garantir 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e somente o necessário, para terminar o projeto 

com sucesso. Pertencem a esse grupo: 

 O processo de coletar os requisitos, ou seja, de definir e documentar as 

necessidades das partes interessadas para conseguir os objetivos do projeto;  
 Definir o escopo, que descreve de forma detalhada o projeto e o produto;  
 Criar a EAP – Estrutura Analítica de Projetos, processo no qual se decompõe o 

trabalho do projeto em partes manejáveis. Vale salientar que a EAP deve ser 

criada não só para auxiliar no gerenciamento do projeto por parte do gerente, mas 

para ajudar toda a equipe, inclusive as demais partes interessadas;  
 Verificar o escopo, processo no qual se formaliza a aceitação das entregas do 

projeto; 
 Controlar o escopo, processo que consiste no controle das alterações realizadas no 

escopo do projeto. 
 

ii. Gerenciamento do tempo do projeto: agrega os processos necessários para garantir a 

conclusão do projeto no prazo previsto, e é composto pelos seguintes processos: 

 Definir as atividades é o processo que tem como objetivo a identificação das 

atividades específicas que devem ser executadas para produzir as entregas do 

projeto; 
 Sequenciar as atividades é o processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto; 
 Estimar os recursos das atividades é o processo que consiste em preverá 

quantidade de recursos (material, pessoas, equipamentos) necessários para 

realizar cada atividade; 
 Estimar as durações das atividades é o processo de estimativa mais real do 

número de períodos de trabalho necessários para realizar determinadas 

atividades; 
 Desenvolver o cronograma é o processo que consiste em fazer a análise de 

sequência das atividades, de suas durações, dos recursos necessários e das 

restrições do cronograma objetivando criar o cronograma do projeto. Um dos 

principais produtos desse processo é o gráfico de Gantt; 
 Controlar o cronograma é similar ao processo de controlar o escopo, mas esse 

processo em questão controla as alterações do cronograma do projeto. 
 

iii. Gerenciamento de riscos do projeto: é um processo metódico de identificação, análise 

e resposta aos riscos do projeto. Esse processo engloba a probabilidade de aumentar as 

consequências dos eventos positivos e diminuir os eventos adversos que podem que 

podem atingir aos objetivos do projeto. Esta área envolve os seguintes processos: 

 Planejar o gerenciamento dos riscos: esse processo pertence ao grupo de 

planejamento; nele se define como as atividades de gerenciamento dos riscos de 

um projeto serão conduzidas; 
 Identificar os riscos: este processo do grupo de planejamento deve ser bastante 

interativo, pois deve consultar toda a parte interessada e realizar conversas com as 

partes não interessadas. Sendo assim, nesse processo são determinados os riscos 

que podem afetar o projeto e relatada suas características; 
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 Realizar a análise qualitativa dos riscos: neste processo realiza-se uma análise 

qualitativa dos riscos e das condições para priorizar seus efeitos sobre os objetivos 

do projeto; 
 Realizar a análise quantitativa dos riscos: este processo consiste em analisar a lista 

de riscos qualitativa, adquiridas no processo anterior, e avaliar, com a medição da 

probabilidade do impacto dos riscos e estimativa, como elas podem afetar os 

objetivos do projeto; 
 Planejar as respostas aos riscos: processo de desenvolvimento de opções e ações 

que amplia as oportunidades e minimiza as ameaças aos objetivos do projeto; 
 Monitorar e controlar os riscos: processo que compõe o grupo de monitoramento 

e controle. Esse é o processo de implementação de planos de respostas aos riscos, 

acompanhamento, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos 

riscos e, por fim, avaliação do vigor dos processos de tratamento dos riscos. 
 

iv. Gerenciamento de recursos humanos do projeto: inclui os processos que organizam e 

gerencia a equipe do projeto, composto pelos seguintes processos: 

 Desenvolver o plano de recursos humanos, esse processo pertence ao grupo de 

planejamento, sendo um processo de identificação e documentação de 

responsabilidades, funções, habilidades necessário e relações hierárquicas do 

projeto. Um dos principais produtos desse processo é a matriz de responsabilidade 

que relaciona os membros da equipe às atividades ou pacotes de trabalho que 

devem concluir; 
 Mobilizar a equipe do projeto, esse processo é do grupo de execução, tem como 

objetivo o de validar a disponibilidade dos recursos humanos; 
 Desenvolver a equipe do projeto: este processo é realizado como parte da 

execução do projeto, e destaca a redução da rotatividade, a melhoria dos 

conhecimentos e das habilidades individuais e o aprimoramento do trabalho em 

equipe; 
 Gerenciar a equipe do projeto: é também um processo do grupo de execução, e 

engloba as seguintes ações: estimular boas comunicações; trabalhar com outras 

organizações; usar habilidades de liderança, de negociação; usar um registro de 

questões; tomar boas decisões, entre outras ações para ajudar a desafiar os 

membros da equipe a fazer parte de um grupo com desempenho superior. 
  

Na Tabela 2.3, pode-se visualizar um mapeamento dos processos de acordo com o grupo 

de processo e a área de conhecimento.  
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Tabela 2.3: Mapeamento dos processos 

Áreas de 

conhecimento 
Grupo de 

processos de 

iniciação 

Grupo de 

processos de 

planejamento 

Grupo de 

processos de 
Execução 

Grupo de 

processos de 

monitoramento 

e controle 

Grupo de 

processos de 

encerrament

o 
Gerenciament

o da 

integração do 

projeto 

 Desenvolver 

o termo de 

abertura do 

projeto; 

  Desenvolver o 

plano de 

gerenciamento do 

projeto; 

  Orientar e 

gerenciar a 

execução do 

projeto; 

  Monitorar e 

controlar o 

trabalho do 

projeto; 

  Realizar o 

controle 

integrado de 

mudanças; 

  Encerrar o 

projeto ou 

fase; 

Gerenciament

o do escopo do 

projeto 

  Coletar os 

requisitos; 
 Definir o 

escopo; 
 Criar a EAP; 

  Verificar 

o escopo; 
 Controlar 

o escopo; 

 

Gerenciament

o do tempo do 

projeto 

  Definir as 

atividades; 
 Sequenciar 

as 

atividades; 
 Estimar as 

durações das 

atividades; 
 Desenvolver 

o 

cronograma; 

  Controlar 

o 

cronogra

ma; 

 

Gerenciament

o dos custos 

do projeto 

  Estimar os 

custos; 
 Determinar 

o orçamento; 

  Controlar 

os custos; 
 

Gerenciament

o da qualidade 

do projeto 

  Planejar a 

qualidade; 
  Realizar a 

garantia da 

qualidade; 

  Realizar o 

controle da 

qualidade; 

 

Gerenciament

o dos recursos 

humanos do 

projeto 

  Desenvolver 

o plano de 

recursos 

humanos; 

  Mobilizar 

a equipe do 

projeto; 

  
Desenvolver 

a equipe do 

projeto; 

  Gerenciar 

a equipe do 

projeto; 

  

Gerenciament

o das 

 Identificar as 

partes 

 Planejar as 

comunicaçõ
  Distribuir 

as 

  Reportar o 

desempenho; 
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comunicações 

do projeto 
interessadas; es; informações

; 

  Gerenciar 

as 

expectativas 

das partes 

interessadas; 
Gerenciament

o dos riscos do 

projeto 

  Planejar o 

gerenciamen

to dos 

riscos; 
 Identificar 

os riscos; 
 Realizar a 

análise 

qualitativa 

dos riscos; 
 Realizar a 

análise 

quantitativa 

dos riscos; 
 Planejar as 

respostas aos 

riscos; 

  Monitorar 

e 

controlar 

os riscos; 

 

Gerenciament

o das 

aquisições do 

projeto 

  Planejar as 

aquisições; 
  Conduzir 

as 

aquisições; 

  Administrar 

as aquisições; 
  Encerrar 

as 

aquisições; 

Fonte: Adaptado do PMBOK (2008). 
 

 Quando comparamos o Guia PMBOK com o PRINCE2, podemos notar que, enquanto o 

Guia PMBOK é uma base de conhecimentos e um guia de boas práticas de gerenciamento de 

projetos, o PRINCE2 é definido de forma estruturada, composta por processos, papéis e 

responsabilidades bem definidas. Dessa forma, entende-se que o Guia PMBOK mostra o que é 

importante ser feito e o PRINCE2 traz, de forma estruturada, como deve ser feito. Deste modo, 

este trabalho de mestrado utiliza o Guia PMBOK como referência para o desenvolvimento do 

Modelo de Processo proposto. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O gerenciamento de risco foi descrito, neste mesmo capítulo na seção 2.1, com base na definição 

proposta pela estrutura do Guia PMBOK, sendo apresentados os processos que são ligados a essa 

área. Nessa Subseção abordaremos com ênfase os principais conceitos ligados ao gerenciamento 

de riscos. 

Alguns autores têm definido risco de formas diferentes (Raz e Hilson (2005); Kelling 

(2006); Guido e Clements (2007); Gusmão (2008)), sendo assim, será apresentada, a priori, a 

definição de acordo com o dicionário Houaiss (2009) que define risco como a probabilidade de 
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ameaça ou insucesso, em decorrência de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência 

independe exclusivamente do anseio dos interessados.  

 Tomando como base o que está descrito por Raz e Hilson (2005) apud GRUBISIC 

(2009), na literatura não se têm apenas uma única definição para o termo risco, podendo ser 

dividido de três formas: 

i. riscos são eventos incertos que tem apenas efeito negativo; 

ii. riscos são eventos incertos, que podem ter efeito negativo, definidos como ameaça e 

efeito positivo considerados como oportunidade; 

iii. riscos são eventos incertos que tem efeitos no projeto, sem definir se o risco é positivo 

ou negativo.  

 No Guia PMBOK(2008) o risco é definido como um evento ou uma condição incerta 

que, caso ocorra, tem efeito ao menos em um objetivo do projeto como escopo, cronograma, 

custo ou qualidade. Para Gido e Clements (2007) risco é a possibilidade de ocorrer uma 

circunstância indesejada, que resulte em algum prejuízo. Em consonância com a metodologia de 

gerenciamento de projeto TenStep (2013), risco se baseia em condições ou circunstâncias futuras 

que causarão um impacto adverso no projeto se este ocorrer e que está fora do controle da equipe 

do projeto. Segundo Keeling (2006), risco é definido como uma ameaça séria que pode ocasionar 

modificações no projeto ou até mesmo o abandono. Gusmão (2008) define o risco de projeto 

como o efeito cumulativo das incertezas que, de forma adversa, comprometem os objetivos do 

projeto. 

 

2.2.1 EAR 

Estrutura Analítica de Risco (EAR), do inglês, Risk Breakdown Structure (RBS) é uma estrutura 

apresentada em gerenciamento de projeto que apoia à avaliação de riscos, pois facilita o 

entendimento e visualização dos riscos, apresentados por áreas de impacto (HILLSON,2002). A 

EAR segue o mesmo conceito da Estrutura Analítica de Projetos (EAP). 

 A EAP é uma representação do projeto que mostra todo o escopo, dividido por entregas 

gerenciáveis (MULCAHYS, 2011). Possui uma estrutura em árvore, de forma hierárquica, sendo 

orientado por entregas (VARGAS, 2002). A EAP traz a representação de componentes do 

projeto, como exemplo tem-se: 

Pacote de Trabalho, que são as "folhas" da árvore da EAP, considerado o menor nível;  

Contas de Controle que são pontos escolhidos da EAP, não necessariamente no último nível da 

árvore, que podem ser utilizados para calcular o tempo de uma tarefa.  

A Figura 2.7 apresenta exemplo sucinto de uma EAP para produção de um livro. Perceba que a 

EAP está estruturada de forma que não mostra dependências e não pressupõe sequência 

temporal. O item Projeto Gráfico (1.3.3) é considerado como uma Conta de Controle e os itens 

Capa (1.3.3.1) e Miolo (1.3.3.2) são os Pacotes de Trabalho.  



29 
 

 

 
 

Figura 2.7: EAP de uma Produção de Livro. 

 

 O uso de uma EAP traz algumas vantagens: (i) diminui as chances de algum trabalho ser 

esquecido; (ii) fornece aos membros da equipe do projeto um entendimento de onde suas partes 

se encaixam; (iii) ajuda na comunicação por parte de toda a equipe: (iv) ajuda a evitar (controlar) 

mudanças; (v) fornece uma base para estimar os recursos, os custos e o tempo e (vi) facilita a 

decomposição da complexidade do projeto, entre outros benefícios (MULCAHY, 2011). 

 

2.3 PROJETO ACADÊMICO 

 

Antes de começarmos a falar sobre Projeto Acadêmico, é primordial definir o que essas palavras 

em separado significam. Na Seção 2.2, definimos que Projeto é "um empreendimento não 

repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, 

que se destina a atingir um objetivo claro, definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade" (VARGAS, 2002).  

O termo "Acadêmico", segundo a etimologia, descrito no dicionário Houaiss (2009), vem 

do grego akademikós, pelo latim academicu, podendo ser relativo ao estabelecimento de ensino 

superior ou a seus alunos.  Por derivação, pode-se definir o vocábulo como "sociedade ou 

agremiação, particular ou oficial, com caráter científico, literário ou artístico" (AURELIO, 

2010). Dessa forma, entende-se que projetos acadêmicos são projetos com data para início e fim 
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preestabelecidos, que envolvem recursos humanos que normalmente possuem vínculos com 

IES’s, possui recursos limitados, estabelecidos por meio de sua disponibilidade nas instituições 

de fomento ou nas próprias IES’s. 

Estrutura de Instituição de Ensino Superior  

Nas Instituições de Ensino Superior (IES) e Universidades, as atividades acadêmicas têm como 

base três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. Com o intuito de melhor compreensão será 

explorado a seguir esses pontos de forma sintética, definidos por Gomide (2005).  

i. Ensino: Atividade desenvolvida por Instituições credenciadas pelo CNE (Conselho 

Nacional de Educação), como forma de Curso de Graduação ou Pós-Graduação, com 

foco no ensino de diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, o projeto de ensino 

é constituído por qualquer ação metodologicamente desenvolvida, com o objetivo de 

aperfeiçoar as atividades fundamentais do processo de aprendizagem.  

ii. Extensão: projeto de extensão tem como objetivo o de mobilizar seus recursos 

materiais e humanos na busca de interações com a comunidade, repassando 

conhecimentos e retendo problemas para estudos de pesquisa e futuras resoluções.   

iii. Pesquisa: mobiliza recursos materiais e humanos em busca de um maior 

conhecimento científico da realidade física e social, bem como de um suporte a 

invenções tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento do país.  

 

Vale ressaltar que enquanto a missão prioritária das empresas na sociedade é a produção, 

com geração direta de riquezas, a missão prioritária das IES’s deve ser na formação de recursos 

humanos qualificados e na produção de conhecimento eficaz para avanços da população (CRUZ, 

2000). Outra diferença de um projeto na área empresarial para um de área acadêmica está no 

extremo sigilo dos projetos empresariais, por conta da concorrência e do valor próprio investido. 

Já os projetos acadêmicos devem ser publicados e amplamente debatidos com o intuito de 

disseminar o conhecimento e, até mesmo, gerar novas ideias para o projeto. Os projetos 

acadêmicos têm dependência, em sua grande maioria, dos recursos advindos das próprias 

instituições, mas para receber esses recursos, necessitam preencher alguns pré-requisitos, além 

de ter que submeter o projeto com certa antecedência.  

 

2.4 MODELO DE PROCESSO 

 

O modelo é um ponto importante para que se possa entender como um processo funciona e é 

uma forma de facilitar o entendimento e propor melhorias no processo de uma organização. Um 

modelo é constituído pelas atividades a serem executadas, por agentes responsáveis pela 

execução destas atividades, e por produtos e recursos que são necessários para a realização 

destas (SOUSA, 2003). A definição de processo pode ser encontrada por diversos autores, com 

formas diferentes, mas, em síntese, todas têm a mesma ideia e convergem para a divisão de 

trabalho, conforme pode ser visualizada na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.4: Definição de Processo 

Fonte Definição 
HAMMER; CHAMPY 

(1994) 
“conjunto de atividades que representam os métodos de execução de um 

trabalho necessário para alcançar um objetivo empresarial”. 
RUMMLER; BRACHE 

(1994) 
"Uma série de etapas criadas para produzir um serviço ou um produto." 

PAULK (1995) "... é uma sequência de passos realizados para um dado propósito." 
DAVENPORT (1998) "Conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar um 

produto especificado para um determinado cliente." 

ISO 9000:2000 "Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma 

insumos (entradas) em produtos (saída)." 
CAPOTE (2011) "Conjunto de atividades inter-relacionadas na realização de um trabalho 

visando atender necessidades específicas." 
SANTOS (2013) "Processo é  um conjunto de atividades relacionadas que tem o objetivo de 

atingir resultados". 

 

Um processo tem uma estrutura organizacional de acordo com uma hierarquia.  

 

Figura 2.7: Hierarquia de processos. 

Fonte:HAMMARSTROMet. al (2012). 
 

Em conformidade com a Figura 2.7, podemos definir que: 

i. Processo é um conjunto de atividades conectadas, relacionadas e lógicas, que adotam 

um evento como entrada, que acrescentam valor e determinam uma saída; 

ii. Subprocesso é a parte que se interliga de forma lógica com outro subprocesso, que 

realiza um objetivo específico em apoio ao processo, e que possui uma dependência 

total do processo ao qual ele é interligado, isto é, caso o processo seja eliminado, ele 

também será; 

iii. Atividade pode ocorrer dentro do processo ou do subprocesso, por uma pessoa ou um 

departamento com o objetivo de produzir um resultado especifico; 
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iv. Tarefa é o menor esforço do processo, podendo ser um único elemento e/ou um 

subconjunto de uma atividade.  

 

 Segundo Lonchamp (1993), um modelo de processo de software pode ser definido como 

uma descrição formal do processo de software, tendo como função sugerir quais passos deve ser 

executado, quem deve executá-los, além de indicar a forma desta execução, o local, e o porquê 

desta. Para Ian Sommerville (2011), o modelo de processo é definido como uma representação 

simplificada de um processo de software. Os modelos de processos descrevem o conhecimento 

de uma organização, logo, traçam experimentos bem sucedidos que devem ser compartilhados 

para a reutilização em outros projetos (REIS, 2002). Hammer (2004) destaca que a criação de um 

processo bem estruturado faz com que as organizações não fiquem dependentes do conhecimento 

de pequenos grupos de pessoas, ficando, assim, o conhecimento dentro da empresa. 

 Uma das principais vantagens em se utilizar o modelo está na forma de distribuição de 

conhecimento dentro da organização, e no treinamento dos colaboradores, auxiliando cada um a 

conhecer bem seus papéis e as tarefas que lhes são atribuídas. Ao disseminar informações sobre 

processos comuns, a organização tem mais chances de identificar as melhores práticas e 

implantá-las com maior rapidez (KAPLAN e NORTON, 2006). 

2.4.1 Técnicas e Linguagens de modelagem de processos 

Esta seção tem o objetivo de descrever, de forma clara, as técnicas e as linguagens referentes à 

modelagem de processos. O primeiro passo que uma organização deve dar para criar um modelo 

de processo é eleger qual técnica de modelagem de processo melhor se encaixa nas suas 

necessidades. Essa já é uma tarefa bastante complicada, pois, em decorrência da popularização 

da modelagem de processos de negócio, têm surgido inúmeras técnicas. Podemos citar algumas 

como American Society of Mechanical Engineers (ASME), Event Process Chain (EPC), 

Eriksson Penker Business Extensions (EPBE), Integration Definition Function Modeling 

 (IDEF0),Quality Process Language (QPL) e Unified Modeling Language (UML), estando esta 

última cada vez mais consolidada no paradigma orientado a objetos. A seguir, ambas serão 

apresentadas: 

 

i. EPC - Event-driven Process Chain 

 EPC, que pertence à arquitetura Architecture of Integrated Information System (ARIS), é 

uma técnica de modelagem de processos bastante simples, mas que também apresenta uma boa 

expressividade na modelagem de processos de negócios (KIM,1995). Ela possui a característica 

de visão dos processos em cadeia de blocos construtores, dispostos segundo a ordem temporal e 

de princípios de primazia entre eventos e atividades subsequentes. A representação é ilustrada na 

Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Representação do diagrama EPC. 

Fonte: SHEER et. al (2000). 
 

 Segundo SHEER et. al (2000), essa estrutura de evento-atividade-evento é fundamental 

para o seu funcionamento, mas os diagramas EPC não se limitam a esta, contendo também outras 

visões e blocos que ampliam o alcance de sua representação, como visão dos dados e da 

organização, e funcional. Dessa forma, os diagramas EPC são capazes de representar um 

processo de negócio de forma ampliada, "incluindo em seu escopo de modelagem os aspectos 

dos dados envolvidos na sua realização, os aspectos organizacionais como hierarquia e relações 

interdepartamentais e os aspectos da própria função" (GEORGES, 2009). O modelo usado por 

EPC auxilia a identificação de gargalos no funcionamento do processo, que podem ocasionar um 

processo lento e ineficiente, caso não sejam mitigados. 

ii. UML - Unified Modeling Language  

 UML significa Linguagem de Modelagem Unificada e é uma linguagem que tem como 

uma das principais características a forte ligação com o desenvolvimento de software baseado 

em orientação a objetos (UML, 2013).  Vale ressaltar que a UML não é uma metodologia de 

desenvolvimento, logo, não indicará o que deverá ser feito inicialmente nem a forma correta de 

projetar seu sistema. Através da UML, consegue-se ter uma maior capacidade para especificar, 

visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software ou de outros tipos, pois 

eles são baseados em princípios e conceitos que se enquadram em qualquer tipo de sistema 

(OMG, 2013).   

 O desenvolvimento de um sistema em UML apresenta-se em fases, a saber, levantamento 

e análise de requisitos, prototipação, prazos e custos, projeto, manutenção e documentação 

histórica (GUEDES, 2009). A UML é composta por uma grande quantidade de diagramas, sendo 

isto vantajoso tanto na especificação estrutural quanto na comportamental de um sistema. Na 

Figura 2.9 está apresentada a estrutura dos diagramas da UML, separando no lado esquerdo os 

diagramas estruturais, e no lado direito, os diagramas comportamentais, utilizando a notação 

UML para desenho. 
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Figura 2.9: Adaptado da UML 2.0. 

  

iii. BPMN - Business Process Modeling Notation 

Notação de Modelagem de Processos de Negócio, provê um diagrama para representação de 

processos de negocio, que pode ser compreendido tanto por técnicos como administradores 

através de uma notação simples e intuitiva, mas bastante eficaz (SANTOS, 2013). 

 A notação foi desenvolvida pela Business Process Management Initiative (BPMI) que é 

uma corporação sem fins lucrativos (BPMI, 2004). Segundo Capote (2011) a aderência ao 

modelo de processo é tão grande que praticamente todos os fabricantes de ferramentas de 

modelagem de processos já aderiram ao padrão. A especificação BPMN é direcionada para 

modelagem de processos, padroniza  a notação e a semântica dos Business Process Diagram 

(BPD). BPD fornece os elementos necessários para representar um processo de negócio 

utilizando BPMN. Segundo o BPMI (2004) foram consideradas outras notações para o 

desenvolvimento do BPMN como por exemplos: Diagrama de Atividade da UML,Event-driven 

Process Chain(EPC), IDEF, ebXML, BPSS, Activity-Decision Flow (ADF), Diagram, entre 

outras (SANTOS,2013). 

 Os objetos BPMN são classificados nos seguintes grupos: 

i. Objetos de Fluxo: que são os principais elementos gráficos, que define o comportamento 

do processo de negócio. Sendo subdivididos em três tipos: 

 

1. Evento: é algo que ocorre durante um processo do negócio, afetando o fluxo do 

processo tendo uma causa ou um impacto.  

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ínicio comum  Ínicio intermediário  Término comum  
 

Figura 2.10: Eventos de um fluxo. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 

2. Atividade: Definem os elementos que compõem as etapas do processo, sendo 

representadas por uma tarefa ou subprocessos (quando for composta por mais de 

uma tarefa). 

  

 

Tarefa Subprocesso  
 

Figura 2.11: Atividades de um fluxo. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
3. Gateways (Decisões): representam pontos para os quais um fluxo converge ou 

diverge, pontos estes de tomada de decisão, representando um controle para os 

caminhos do processo.  

 
 

 

 

 

 

 Decisão exclusiva  Decisão paralela  
 

Figura 2.12: Gateways de um fluxo. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 

i. Objetos de Conexão: São os responsáveis por interligar os objetos de fluxo indicando a 

ordem em que devem ocorrer.  
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Pool (Piscina) Lane(Raia) 
 

Figura 2.13: Objetos de conexão de um fluxo. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 

i. Swimlanes (Raia da piscina): organiza as atividades em categorias visuais.  

 

    

Anotações  Grupo  Objeto de dados 
 

Figura 2.14: Swimlanes. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 

 

i. Artefatos: representam as entradas e saídas das atividades no processo.  

    

 

Anotações  Grupo  Objeto de dados 
 

Figura 2.15: Artefatos de um fluxo. 

Fonte: Adaptado da ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 

Na Figura 2.16 é apresentado um exemplo de modelagem utilizando a notação BPMN, 

em que um solicitante executa o requerimento de férias, enviando-o para o setor de chefia 

que, por sua vez, faz a revisão da solicitação aprovando-a ou não. Caso o pedido seja 

aprovado, irá para o setor de RH, que realizará o processo de tramitar administrativamente e 

encerrará o processo. Do contrário, se a chefia recusar a solicitação, o solicitante receberá 

uma notificação e será encerrado o processo. 
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Figura 2.16: Artefatos de um fluxo. 

Fonte: Extraído do Instituto Serzedello Corrêa (2013). 
 

2.4.3 Definição da Linguagem 

De acordo com as linguagens expostas e com o entendimento de como cada linguagem pode 

expor determinada modelagem, esse trabalho se baseou na linguagem de notação BPMN, sendo 

motivado pela facilidade de reconhecer aspectos organizacionais do processo, ficando visíveis os 

recursos utilizados, produtos gerados, papéis definidos e diversos outros elementos que auxiliam 

na rápida compreensão de todo o processo. 

 

2.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

Esse capítulo teve como finalidade situar o leitor sobre as principais definições importantes para 

o desenvolvimento deste trabalho, principalmente os conceitos tratados na literatura. Dentro 

deste contexto, conceitos relacionados à gestão de projeto, ao gerenciamento de riscos, à 

definição do projeto acadêmico e às linguagens de modelagem de processo foram resumidamente 

apresentados. Assim, o leitor pode compreender melhor o tema que é abordado durante o 

transcorrer do nosso trabalho.  
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Capítulo 3 | PROPOSTA 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar um modelo de processo para gestão de projetos 

acadêmicos em saúde. Para garantir a qualidade e atendimento das reais necessidades da gestão, 

foi realizada uma revisão na literatura com objetivo de levantar os principais riscos identificados 

durante o gerenciamento de um projeto. Em seguida, foi apresentado um ambiente para o estudo 

de caso – Espaço SABER, com o intuito de desenvolver o modelo de processo. Sendo 

apresentado o modelo de processo de acordo com os levantamentos em documentos e 

observações da rotina realizadas no local do estudo de caso. Por fim, após a modelagem inicial, 

somada a realização de entrevistas com os especialistas do grupo, pode-se desenvolver um 

modelo de processo com vistas a mitigação dos riscos identificados.   

 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A revisão da literatura foi divida em duas partes, a primeira tinha como objetivo identificar 

algum documento (padrão, referência, entre outros) que pudesse definir uma lista de fatores de 

riscos, que deveriam ser tratados com maior ênfase durante o gerenciamento de um projeto. 

Documento foi selecionado, referenciado por diversas publicações de pesquisadores e levado 

como premissa na identificação de novos fatores de riscos quando da análise de estudos 

correlatos e do estudo de caso. Com esse documento e com os trabalhos correlatos, foi feita uma 

análise dos riscos apontados em ambas as listas, definindo desta forma uma terceira lista.  

 

3.1.1 Tabela da TenStep 

Na busca na literatura por fatores de riscos foi encontrada a fonte TenStep (2013) resumida na 

Tabela 3.1, sendo essa tabela desenvolvida pela TenStep Inc. que é uma empresa independente 

focada no desenvolvimento, na distribuição e na implantação de metodologias empresariais, 

treinamento e consultorias (TENSTEP, 2013). Sendo reconhecida pelo PMI como fornecedora 

de treinamento em gerenciamento de projetos. Essa empresa é reconhecida no meio científico 

pelo desenvolvimento da metodologia TenStep Processo de Gerenciamento de Projetos 

(XAVIER, 2012; BISCHOFF,2008). Dessa forma, essa tabela tem como objetivo de auxiliar os 

profissionais e empresas no gerenciamento de projetos, com o controle dos fatores de risco.  

 
Tabela 3.1: Fatores de Risco por área (nível 0: Fatores de Risco) 

Nível 1 Nível 2 

Missão e Objetivos 

 

Ajustar projeto para o cliente 
Ajustar projeto para o fornecedor 

Percepção do Cliente 
Fluxo de Trabalho 

 

Gestão do programa 

 

Conflito de metas 
Conflito de recursos 
Conflito de cliente 

Liderança 
Experiência em gerenciamento do programa 
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Definição do programa 
 

Decisões principais 

 

Influência política 
Data conveniente 

Uso de tecnologia atraente 
Soluções a curto prazo 

 

Gestão da organização 

 

Estabilidade da organização 
Regras e responsabilidades da organização 

Normas e políticas  
Suporte de gerenciamento 

Envolvimento de executivo 
Objetivos do projeto 

 

Clientes / Usuários 

 

Envolvimento do usuário 
Experiência do usuário 
Aceitação do usuário 

Necessidades de treinamento do usuário 
Alegação do usuário 

 

Características do 

Projeto 

 

Tamanho do projeto 
Componentes reutilizáveis 
Componentes fornecidos 
Tamanho do orçamento 

Limitações de orçamento 
Controle de custo 

Entregas compromissadas 
Cronograma de desenvolvimento 

 

Conteúdo do Produto 

 

Requisitos estáveis 
Requisitos completos e claros 

Testabilidade 
Dificuldade no design 

Dificuldade da aplicação 
Dependências do sistema 

 

Implantação 

 

Resposta ou outros fatores de desempenho 
Impacto do serviço ao cliente 

Migração de dados necessários 
Abordagem principal 

 

Processo de 

Desenvolvimento 

 

Análise de alternativas 
Processo de commit 

Conduzir a Garantia de Qualidade 
Documentação do desenvolvimento 

Utilização de processos de desenvolvimentos  
Identificação inicial de defeitos 
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Rastreamento de defeitos 
Controle de alteração do trabalho do Produto 

 

Ambiente de 

Desenvolvimento 

 

Instalações físicas 
Ferramentas disponíveis 
Suporte de fornecedor 

Ajustar contratos 
Recuperação de desastres 

 

Gerente de Projeto 

(GP) 

 

Abordagem do GP 
Experiência do GP 
Autoridade do GP 

Apoio ao GP 
 

Membros da equipe 

 

Disponibilidade do membro da equipe 
Mistura de habilidades da equipe 

Comunicação da equipe 
Experiência da aplicação 

Experiência com área de aplicação  
Experiência com ferramenta de projetos 

Treinamento para a equipe 
Atitude e espírito de equipe 

Produtividade da equipe 
 

Tecnologia 

 

Tecnologia correspondente ao projeto 
Experiência em Tecnologia da equipe de projeto 
Disponibilidade para aprendizado de tecnologias 

Maturidade da tecnologia 
 

Manutenção e Suporte 

 

Complexidade do projeto 
Pessoal de suporte 

Suporte de fornecedor 
 

Fonte: Dados extraídos da TENSTEP (2013). 

 
A Tabela 3.1 foi estruturada em três níveis, sendo o nível 0 a raiz dos Fatores de Risco. 

No nível 1 são agrupadas as áreas identificadas como efetivamente os fatores de risco. Por fim, 

no nível 2 são descritos os riscos identificados e associados à cada área de risco, ou seja, Fator de 

Risco.  

Por exemplo a área de Tecnologia apresenta riscos relacionados à tecnologia 

correspondente ao projeto, à experiência dos membros da equipe na tecnologia selecionada, etc. 

 Com o objetivo de garantir a veracidade das áreas e dos fatores de riscos associados a 

elas, foi necessário fundamentar, através de estudos na literatura, artigos que também 

identificassem as áreas e fatores de risco que fossem convergentes com os identificados na tabela 

da TenStep, dessa forma na seção seguinte serão analisados os artigos que tratam de fatores de 

risco.   



41 
 

 

 

3.1.2 Trabalhos relacionados a riscos 

Durante a revisão da literatura foram selecionados três artigos que abordam a temática de fatores 

de risco e apresentam a estrutura analítica de riscos. A seguir os trabalhos serão descritos e 

analisados: 

 

i. Developing risk breakdown structure for information technology organizations 

(HOLZMANN e SPIEGLER, 2010); 

Artigo publicado na International Journal of Project Managementem 2010, esse artigo expõe um 

processo metodológico para o desenvolvimento de uma Estrutura Analítica de Riscos (EAR), 

construído através de uma analise dos registros dos projetos anteriores e pelas ocorrências 

registradas nas organizações.  Dessa forma o artigo esta fundamentado nessas duas premissas, 

primeiro que a maioria das organizações tentam promover seus interesses, através de 

implementações contínuas no seu portfólio de projetos, e a segunda, que a maioria das 

organizações possua uma grande quantidade de informações que possam ser transformadas em 

conhecimentos da organização. Na primeira parte do artigo, é descrito uma revisão dos conceitos 

de gestão de risco, identificação de risco, o que é EAR e como foi aplicado em outros estudos. 

No momento em que é exposto o tema EAR genérica, é apresentado o projeto de Hall e Hullet 

(2002) que foi intitulado como Universal Risk Project sendo desenvolvida pelo Grupo de 

Interesse Específico em Gerenciamento pelo Instituto de Gerenciamento de Projeto (PMI Risk 

SIG) e pelo Grupo de Trabalho em Gestão de Risco do Conselho Internacional de Engenharia de 

Sistemas (INCOSE RMWG), nesse projeto é oferecido um estudo global de riscos sendo 

subdividido em três áreas: (i) gestão da área de risco; (ii) zona de risco externo; (iii) risco na área 

da tecnologia. Na parte seguinte do artigo, explica como foi estruturado o método, a análise de 

conteúdo foi separada entre a análise qualitativa e quantitativa.  

 

ii. The Risk Breakdown Structure (RBS) as an aid to effective risk management, 

Structuring a breakdown (HILLSON, 2002);  

Durante o artigo o autor relata que a identificação dos riscos produz apenas uma longa lista de 

riscos, o que na maioria das vezes não diz nada, nem a forma de gerenciá-los com eficácia. Em 

alguns casos, até mesmo existe a priorização dos riscos, mas falta uma estrutura de risco no 

projeto.  Dessa forma, o artigo sugeri que a melhor forma de tratar uma grande quantidade de 

riscos é através da estruturação da informação, ou seja, a utilização da EAR, que é a estrutura 

analítica de riscos.  Tendo assim um valor similar a EAP, que é utilizado para analisar e definir 

um projeto, o EAR é usado para analisar e compreender um risco no projeto.  Após a 

contextualização o artigo apresenta uma lista de riscos retirados de vários tipos de indústrias. 

Com isso, a EAR é tracejada com apoio na identificação ou avaliação de risco, comparando os 

projetos e outras lições apreendidas para novos projetos. Por fim, o artigo conclui, afirmando que 

a EAR tem um grande potencial para ser uma das ferramentas principais para auxiliar na 

compreensão e gerenciamento dos riscos, ocasionado assim grandes benefícios para o gerente de 

projeto.  
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iii. Structuring a breakdown (SIMON, HILLSONG;2007); 

Nesse artigo que foi publicado em uma revista, o autor explica o potencial da EAR, inclusive 

relata a importância dos riscos serem organizados e estruturados com intuito de facilitar a 

compreensão, comunicação e a gestão. Além disso, na EAR pode existir associação entre os 

riscos e de acordo com a estruturação apresentar a possibilidade de um existir caso outro exista. 

Dessa forma, o autor relata qual a melhor forma de desenvolver uma EAR se de forma genérica 

ou específica, além de explicitar a forma correta de desenvolver a EAR.  Por fim, é relatado que 

o risco de gestão pode ser utilizado com EAR para estruturação comum de outras gestões. 

Dessa forma, após análise dos trabalhos o seguinte conjunto de fatores de risco foi 

identificado, conforme apresenta a Tabela 3.2.  

 
Tabela 3.2: Fatores de Risco por área (nível 0: Fatores de Risco) 

Nível 1 Nível 3 

Gestão da organização 

 

História 
Experiência 

Cultura 
Gestão do risco 

Organização 
Financeiro 

Metodologia / Processo 
Recursos 

Segurança 
 

Cliente 

 

Experiência 
Cultura 

Interação  
Contratual 

Definição de requisitos 
Recursos 

Segurança 
Políticas 

 

Gerente de Projeto 

(GP) 

 

Experiência 
Cultura 

Organização 
Escopo desenvolvimento e processo de controle 

Maturidade do processo 
Processo de suporte empresarial 
Cronograma de desenvolvimento 

Regime de monitoração 
Gerenciamento de Interface 

Práticas de atenuação de risco 
 

Ambiente de Suporte 

 

Formação 
Ambiente de trabalho 
Cultura de Segurança 
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Rede 
Indústria transformadora 

 

Tecnologia Áreas de 

Risco 

 

Integração do sistema 
Requisitos de arquitetura de rede 

Requisitos de tecnologia 
Adequação da Base tecnológica de Hardware 
Aplicação da Base tecnológica de Software 

Adequação da tecnologia desenvolvida do Hardware 
Aplicação da tecnologia desenvolvida do Hardware 
Adequação da tecnologia desenvolvida do Software 
Aplicação da tecnologia desenvolvida do Software 

Testes recursos de suporte 
Disponibilidade operacional 

Desativação de tecnologia antiga 
Custos do ciclo 

Manutenção e programação de atualização 
Segurança e confidencialidade dos dados 

Direitos de propriedade intelectual de software 
Versão suporte de software 
Versão suporte de hardware 
Maturidade da tecnologia 

Outros 
 

Fonte: Dados extraídos de Hall e Hulett (2002). 

 
A Tabela 3.2 manteve o padrão do apresentado pela TenStep, sendo estruturada em três 

níveis, mas nos trabalhos foram identificadas EAR´s que apresentavam 4 níveis. Tendo cada 

EAR bastantes fatores de risco, variados de acordo com a área na qual se encontrava o projeto. 

Dessa forma, com o objetivo de montar uma tabela genérica, independente da área do projeto, na 

subseção seguinte, foi realizada uma junção dos principais fatores de risco apresentados nas 

tabelas 3.1 e 3.2.  

 

Lista final de Fatores de Risco candidatos 

Após análises realizadas e de acordo com os resultados obtidos – tabelas 3.1 e 3.2 – foi possível, 

diante das características dos projetos, ora em avaliação, definir uma tabela geral de fatores de 

riscos candidatos para desenvolvimento do processo de gestão de projetos. 

Nessa seção é feita uma validação dos fatores de risco identificados em comum na tabela da 

TenStep e nos fatores de risco descrito nos artigos analisados. Dessa forma, os fatores de risco 

encontrados em comum acordo são demarcados com a cor vermelha. 

 Na Tabela 3.3 é a mesma Tabela da 3.1 da TenStep sendo demarcado os fatores de risco 

que foram levantados nos artigos apresentados na seção anterior (3.1.2). 
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Tabela 3.3: Fatores de Risco por área com os fatores de risco validados (nível 0: Fatores de Risco) 

Nível 1 Nível 2 

Missão e Objetivos 

 

Ajustar projeto para o cliente 
Ajustar projeto para o fornecedor 

Percepção do Cliente 
Fluxo de Trabalho 

 

Gestão do programa 

 

Conflito de metas 
Conflito de recursos 
Conflito de cliente 

Liderança 
Experiência em gerenciamento do programa 

Definição do programa 
 

Decisões principais 

 

Influência política 
Data conveniente 

Uso de tecnologia atraente 
Soluções a curto prazo 

 

Gestão da organização 

 

Estabilidade da organização 
Regras e responsabilidades da organização 

Normas e políticas  
Suporte de gerenciamento 

Envolvimento de executivo 
Objetivos do projeto 

 

Clientes / Usuários 

 

Envolvimento do usuário 
Experiência do usuário 
Aceitação do usuário 

Necessidades de treinamento do usuário 
Alegação do usuário 

 

Características do 

Projeto 

 

Tamanho do projeto 
Componentes reutilizáveis 
Componentes fornecidos 
Tamanho do orçamento 

Limitações de orçamento 
Controle de custo 

Entregas compromissadas 
Cronograma de desenvolvimento 

 

Conteúdo do Produto 

 

Requisitos estáveis 
 Requisitos completos e claros  

Testabilidade 
Dificuldade no design 

Dificuldade da aplicação 
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Dependências do sistema 
 

Implantação 

 

Resposta ou outros fatores de desempenho 
Impacto do serviço ao cliente 

Migração de dados necessários 
Abordagem principal 

 

Processo de 

Desenvolvimento 

 

Análise de alternativas 
Processo de commit 

Conduzir a Garantia de Qualidade 
Documentação do desenvolvimento 

Utilização de processos de desenvolvimentos  
Identificação inicial de defeitos 

Rastreamento de defeitos 
Controle de alteração do trabalho do Produto 

 

Ambiente de 

Desenvolvimento 

 

Instalações físicas 
Ferramentas disponíveis 
Suporte de fornecedor 

Ajustar contratos 
Recuperação de desastres 

 

Gerente de Projeto 

(GP) 

 

Abordagem do GP 
Experiência do GP 
Autoridade do GP 

Apoio ao GP 
 

Membros da equipe 

 

Disponibilidade do membro da equipe 
Mistura de habilidades da equipe 

Comunicação da equipe 
Experiência da aplicação 

Experiência com área de aplicação  
Experiência com ferramenta de projetos 

Treinamento para a equipe 
Atitude e espírito de equipe 

Produtividade da equipe 
 

Tecnologia 

 

Tecnologia correspondente ao projeto 
Experiência em Tecnologia da equipe de projeto 
Disponibilidade para aprendizado de tecnologias 

Maturidade da tecnologia 
 

Manutenção e Suporte 

 

Complexidade do projeto 
Pessoal de suporte 

Suporte de fornecedor 
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Dessa forma, seguindo a mesma ideia da Tabela 3.3, a Tabela 3.4 demarca os fatores de 

risco em comum dos artigos com os encontrados na TenStep. 

 
Tabela 3.4: Fatores de Risco por área com os fatores de risco validados (nível 0: Fatores de Risco) 

Nível 1 Nível 2 

Gestão da organização 

 

História 
Experiência 

Cultura 
Gestão do risco 

Organização 
Financeiro 

Metodologia / Processo 
Recursos 

Segurança 
 

Cliente 

 

Experiência 
Cultura 

Interação  
Contratual 

Definição de requisitos 
Recursos 

Segurança 
Políticas 

 

Gerente de Projeto 

(GP) 

 

Experiência 
Cultura 

Organização 
Escopo desenvolvimento e processo de controle 

Maturidade do processo 
Processo de suporte empresarial 
Cronograma de desenvolvimento 

Regime de monitoração 
Gerenciamento de Interface 

Práticas de atenuação de risco 
 

Ambiente de Suporte 

 

Formação 
Ambiente de trabalho 
Cultura de Segurança 

Rede 
Indústria transformadora 

 

Tecnologia Áreas de Risco 

 

Integração do sistema 
Requisitos de arquitetura de rede 

Requisitos de tecnologia 
Adequação da COTS tecnológica de Hardware 
Aplicação da COTS tecnológica de Software 
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Adequação da tecnologia desenvolvida do Hardware 
Aplicação da tecnologia desenvolvida do Hardware 
Adequação da tecnologia desenvolvida do Software 
Aplicação da tecnologia desenvolvida do Software 

Testes recursos de suporte 
Disponibilidade operacional 

Desativação de tecnologia antiga 
Custos do ciclo 

Manutenção e programação de atualização 
Segurança e confidencialidade dos dados 

Direitos de propriedade intelectual de software 
Versão suporte de software 
Versão suporte de hardware 
Maturidade da tecnologia 

Outros 
 

 
Após análise das tabelas desenvolvidas pela TenStep e pelos artigos, pode ser confirmado 

a validade da tabela da TenStep sendo comprovada com os fatores de risco identificados nos 

artigos que foram publicados em renomadas bases cientificas.  

 

3.2 ESTUDO E ANÁLISE DOS FATORES DE RISCOS 
 

Para o desenvolvimento de uma proposta de modelo de processo é necessário a identificação dos 

principais fatores de risco, com o objetivo de conduzi-los para que tenham um efeito positivo no 

projeto. Dessa forma, a partir das tabelas 3.3 e 3.4, foram identificados os fatores de risco para 

um projeto, sendo apresentados na Tabela 3.5.  Mas antes de apresentar a tabela 3.5 é necessário 

situar o leitor em qual área o projeto está inserido e com qual estrutura organizacional a empresa 

a ser usada para o estudo se encontra.  

Sendo assim, esse trabalho utilizou como o estudo de caso projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento no Espaço SABER, que é gerenciado por grupo de pesquisa com objetivo de 

apoiar a qualificação de estudantes e profissionais de diferentes campos de atuação. É formado 

por uma equipe multidisciplinar, composta por alunos de iniciação cientifica, extensão e pós-

graduação. Também conta com colaboradores das áreas de Administração, Ciência da 

Informação, Educação, Psicologia, Saúde, Tecnologia da Informação (TI), dentre outras 

(SABER, 2016).  

 O SABER desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão. Suas linhas de pesquisa 

são:  

 Educação e inclusão digital: engloba o estudo das necessidades educacionais dos grupos 

populacionais em ambientes escolares e não escolares, o desenvolvimento de novas 

mídias para apoio ao ensino presencial e a distância, e a avaliação dos impactos do uso 

das tecnologias na educação e na saúde; 

 Tecnologias sociais: envolve a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para 

promover, de forma maciça, a educação e a saúde; 

 Sistemas de informação para a educação e a saúde: inclui pesquisa e desenvolvimento de 

aplicativos, programas e sistemas de apoio para a educação e a saúde (SABER, 2016). 
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A partir do conhecimento da estrutura e das ações desempenhadas pelo grupo SABER, o 

autor deste trabalho, integrante do grupo, atua como gerente de Tecnologia da Informação (TI) e 

realizou atividades de pesquisa, conforme indicado na Seção 1.3. Essas atividades e ações 

estavam relacionadas à observação, entrevistas e identificação dos fatores de riscos. A lista de 

fatores de riscos da TenStep foi utilizada como base. Os fatores de riscos e riscos candidatos, 

considerados como tal, por terem a probabilidade de ocorrência identificada nos projetos do 

Espaço SABER, são apresentados (em verde) na Tabela 3.5.  

 
Tabela 3.5: Fatores de Risco por área com os fatores de risco validados (nível 0: Fatores de Risco) 

Nível 1 Nível 2 

Gestão do programa 

 

Conflito de metas 
Liderança 

Experiência em gerenciamento do programa 
 

Gestão da organização 

 

Regras e responsabilidades da organização 
Normas e políticas  

Suporte de gerenciamento 
Objetivos do projeto 

 

Clientes / Usuários 

 

Envolvimento do usuário 
Experiência do usuário 
Aceitação do usuário 

Necessidades de treinamento do usuário 
Explicação do usuário 

 

Características do 

Projeto 

 

Tamanho do projeto 
Entregas compromissadas 

Cronograma de desenvolvimento 
 

Conteúdo do Produto 

 

Requisitos estáveis 
 Requisitos completos e claros  

Aplicação de testes 
Dificuldade no design 

Dificuldade da aplicação 
 

Implantação 

 

Resposta ou outros fatores de desempenho 
Migração de dados necessários 

 

Processo de 

Desenvolvimento 

 

Análise de alternativas 
Processo de commit 

Conduzir a Garantia de Qualidade 
Documentação do desenvolvimento 

Rastreamento de defeitos 
Controle de alteração do trabalho do Produto 

 

Ambiente de  
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Desenvolvimento Instalações físicas 
Ferramentas disponíveis 
Recuperação de desastres 

 

Gerente de Projeto 

(GP) 

 

Abordagem do GP 
Experiência do GP 

Apoio ao GP 
 

Membros da equipe 

 

Disponibilidade do membro da equipe 
Mistura de habilidades da equipe 

Comunicação da equipe 
Experiência com área de aplicação  

Experiência com ferramenta de projetos 
Treinamento para a equipe 
Atitude e espírito de equipe 

Produtividade da equipe 
 

Tecnologia 

 

Tecnologia correspondente ao projeto 
Experiência em Tecnologia da equipe de projeto 

Disponibilidade para o aprendizado de tecnologias 
Maturidade da tecnologia 

 

Manutenção e Suporte 

 

Complexidade do projeto 
Pessoal de suporte 

 

 

3.3 MODELO DE PROCESSO 
 

Esse tópico tem como objetivo apresentar alguns pontos cruciais durante o gerenciamento de um 

projeto acadêmico, tanto na fase inicial, fase da submissão do projeto, englobando a idealização 

e a prospecção de oportunidades para captar recursos por meio de órgãos de fomento. Além 

dessa fase, modelamos a produção de um curso, tomando como ponto crucial a criação de 

conteúdo, roteiro e por fim, os objetos de aprendizagem.  Outra modelagem que julgamos como 

importante para o gerenciamento de um projeto acadêmico é o próprio desenvolvimento por 

parte da equipe de design, temos ciência que esse modelo de processo pode não ser comum para 

todos os projetos acadêmicos, mas pode ser tomado como base para o gerenciamento de outras 

áreas, como por exemplo, de sistemas. Por fim, modelamos um processo bem mais específico, 

sendo o processo de criação na equipe de design, justificado pela necessidade de ter um modelo 

especifico para auxiliar a outros pesquisadores de como modelar algo mais especifico de cada 

área de pesquisa, de acordo com o projeto acadêmico.  

 Dessa forma, seguem as quatro modelagens, sendo apresentados o modelo e a descrição 

do fluxo do modelo de processo: 

 

i. Submissão de projetos 

De acordo com os riscos identificados na gestão acadêmica, tomamos como base a fase inicial 

que é a submissão do projeto. Poucos são os gestores que dão conta o quanto é importante essa 
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fase, tendo em vista que caso não se mitigue alguns riscos pode ter perda de prazo, erros na 

preparação da documentação, entre outros riscos identificados. Dessa forma, segue uma proposta 

de modelo de processo para a submissão de projetos. 

 

 
Figura 3.1: Modelagem do processo de submissão. 
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No modelo de processo de submissão apresentado anteriormente, foram divididas em três 

raias, sendo elas: do órgão de fomento, a equipe de prospecção e a dos líderes das áreas que 

atuarão no projeto.  Sendo assim, a equipe de prospecção inicia o processo, através de buscas 

rotineiras de 20 em 20 dias em editais de fomento com o objetivo de não passar nada 

despercebido. Verificando assim se existem editais na área de pesquisa ou não, caso exista, a 

equipe de prospecção discuti a proposta com os líderes técnicos das áreas que irão desenvolver a 

proposta do projeto.  

Sendo assim, é submetido para o órgão de fomento e fica no aguado da notificação de 

resposta do mesmo.  Após a submissão do projeto, a equipe de prospecção continua 

acompanhando o andamento do projeto de acordo com as datas preestabelecidas no edital e com 

a rotina de verificar de 20 em 20 dias se existe alguma novidade relacionada ao edital. De acordo 

com a resposta do órgão de fomento é definido se o projeto foi aprovado ou não, caso seja 

reprovado, ele desenvolve um documento com as lições aprendidas, de acordo com os motivos 

que ocasionaram a reprovação do projeto. Caso o projeto obtenha um aceite, a equipe ficará 

responsável por preparar um documento de convênio ou outorga.  

Seguindo esse processo a possibilidade de perder prazos ou oportunidades por uma simples 

falta de conferência nos editais, tende a nulo, além disso, com o documento de lições aprendidas, 

garante que os motivos que ocasionaram a não aprovação não sejam repetidos, ou melhor, sejam 

mitigados o máximo possível.   

 
ii. Fluxo de produção de curso 

O modelo de processo a seguir tem como objetivo auxiliar o gestor a coordenar o processo de 

produção de um curso, sendo um exemplo de uma submissão que foi aprovada por algum órgão 

de fomento. Para muitos que não tem a experiência ou que já aprovaram alguns projetos de 

cursos, mas passa por problemas similares, esse modelo de processo tem como foco o de mitigar 

o risco de elaborar um curso diferente do que foi aprovado na submissão, ou que se tenha falha 

de comunicação entre os atores que participarão do desenvolvimento do curso ou até mesmo, 

uma simples falha no processo de revisão do curso, sendo desenvolvido um produto sem uma 

excelência mínima. Dessa forma, apresentaremos o modelo de processo para produção de curso. 
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Figura 3.2: Modelagem do processo de produção de curso. 
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De acordo como o modelo apresentado anteriormente podemos notar que foi utilizada 5 

raias com papéis distintos para a produção do curso, dentre elas: o gerente de projeto, a 

coordenação de conteúdo, o autor, o revisor e a equipe de design.   

 O gerente de projeto inicia o processo apresentando a proposta de projeto aprovada, 

sendo assim, são identificadas as partes interessadas para a execução do mesmo. Em seguida a 

coordenação de conteúdo deve definir o conteúdo do curso de acordo com o que foi aprovado no 

projeto. Depois, identificam-se os professores que têm expertise no assunto a ser abordado e 

disponibilidade para desenvolver o conteúdo.  

Dessa forma, entra em ação o autor e o revisor, que no caso estarão em constate 

comunicação para produção do conteúdo, sendo que o autor desenvolve o conteúdo e submete 

para o revisor avaliar, caso o revisor recuse, o autor irá refazer até que os dois entrem em 

consenso. Após a aprovação do conteúdo, o autor deve elaborar o roteiro didático e novamente 

irá entrar em consenso com o revisor para aprovação do material desenvolvido.  

Com o roteiro e conteúdo aprovado, o processo vai para a baia de design onde a equipe 

começa a desenvolver os objetos de aprendizagem e em seguida realização a implementação, 

dessa forma, é enviado pacotes de produtos desenvolvidos para a coordenação de conteúdo que 

avalia e aprova ou não, caso reprove, o material volta para a equipe de design desenvolver 

novamente os objetos de acordo com a resposta da coordenação de conteúdo. Quando for 

aprovado, o material é encaminhado para o gerente de projeto que irá realizar o lançamento do 

projeto.  

 

iii. Fluxo de design 

Durante o gerenciamento de projetos acadêmicos, ocorre a interação do cliente com algumas 

áreas que atuam para o desenvolvimento do projeto, como por exemplo, a área de design 

juntamente com outros setores que se comunicam o cliente. Dessa forma, com o intuito de 

atender a mitigação de alguns fatores de riscos durante a execução dessa demanda, o modelo de 

processo de design apresentado na figura 3.3 tende a mitigar alguns riscos durante o 

gerenciamento das demandas internas. Como por exemplo, com a validação por parte do Líder 

do Design, da Coordenação técnica garantirá que o produto entregue seja de acordo com o 

solicitado. 
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Figura 3.3: Modelagem do processo de demanda da equipe de design 
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Na figura 3.3 foi apresentado o modelo de processo de design, que é um modelo para tratar das 

demandas para a equipe de design juntamente com a coordenação técnica. Dessa forma, foi 

estruturado em 4 raias, sendo elas a do Cliente, Coordenação Técnica, Líder Design e Equipe 

Design. Sendo assim, o Cliente irá Definir o escopo, a partir dessa definição passa para a 

Coordenação técnica que analise esse escopo e inicia uma discussão com o Cliente para validar 

se o escopo está correto. Em seguida, a Coordenação técnica Cria a demanda para o Líder de 

Design. A partir desse ponto, inicia uma validação por parte do Líder de design para responder o 

tempo de entrega e o esforço necessário. Nesse momento, o processo ocorre em paralelo, pois 

enquanto o Líder negocia as demandas com a Coordenação técnica, ele vai Criar as atividades 

que já são consenso para a Equipe de design, enquanto irá negociar as demais demandas.  

A atividade chegará para a equipe de design por meio de um sistema e a equipe ficará 

responsável por realizar as atividades. Em seguida, o líder avalia as atividades realizadas, 

podendo ter três feedbacks: (i) Não, ou seja, a atividade voltará para a equipe de design refazer. 

(ii) Sim, com ajustes, ou seja, o líder irá realizar pequenos ajustes na entrega, e a atividade será 

entregue para a Coordenação técnica avaliar. (iii) Sim, ou seja, a atividade foi realizada com 

sucesso, sem a necessidade de reparos.  

Dessa forma, o fluxo continua com a equipe da Coordenação técnica que irá aprovar ou não, 

caso não aprove, a atividade voltará para o Líder de design que realizará ajustes. Caso seja 

aprovada, a entrega será avaliada pelo cliente. Caso o Cliente aprove o produto, o processo será 

encerrado, caso contrário, a Coordenação técnica irá avaliar o motivo da reprovação, se 

concordar, as solicitações de correções, serão enviadas para o Líder de design ajustar, até que o 

Cliente aprove. Se a Coordenação técnica não aceitar a avaliação de reprovação do produto por 

parte do Cliente, o processo será encerrado. 

  

    

iv. Fluxo de design thinking 

Durante a produção de um curso, várias áreas atuam na produção com processos de 

gerenciamento interno que geram impacto direto na qualidade e no cumprimento dos prazos para 

lançamento de um projeto, como exemplo. Dessa forma, foi desenvolvido um modelo de 

processo mitigando os riscos durante o desenvolvimento, por parte da equipe de design.   



56 
 

 

 
 

Figura 3.4: Modelagem do processo de criação da equipe de design 
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Na imagem anterior, foi apresentado o modelo de processo para ser utilizado pela equipe 

de design para tratar das demandas recebidas. Sendo assim, o modelo de processo contou com a 

estruturação de duas raias, sendo uma para o demandante que chamamos de cliente, mas pode ser 

alguém interno ao projeto que está demandando determinada atividade para a equipe de design. 

A primeira atividade para iniciar o processo se dar por parte do cliente, que no caso, apresenta a 

demanda para a equipe de design que a partir da apresentação inicial, passará por um 

subprocesso de identificação de oportunidades. O subprocesso de identificar oportunidades tem 

como produto o de gerar um documento de oportunidades que é submetido para validação por 

parte do cliente, caso reprovado, volta para a equipe de design readequar o documento de 

oportunidade.  Após a aprovação do documento, a equipe de designer passa por outro 

subprocesso que tem como objetivo desenvolver um plano de projeto, gerando um documento.  

A partir do desenvolvimento desse documento, devem ocorrer duas tarefas em paralelo, 

sendo elas as atividades de analisar similares e concorrentes e a de analisar o público e mercado.  

Com a conclusão das duas tarefas, o fluxo converge para a geração de documento com o intuito 

de documentar a apreciação, em seguida, segue para o subprocesso de gerar propostas que tem 

como produto algumas pré-propostas selecionadas. 

De acordo com a apreciação por parte do demandante uma das pré-propostas é validada, 

caso nenhuma proposta atenda a demanda, o processo volta ao subprocesso de gerar propostas, 

até que uma proposta seja aprovada e seja submetida a equipe design para especificar e evoluir a 

tarefa de acordo com a demanda do projeto. 

 

3.4 RESUMO DO CAPÍTULO 
Esse capítulo teve como finalidade a de apresentar propostas de modelos de processos que 

auxiliassem na mitigação de fatores de riscos durante o gerenciamento de projetos acadêmicos. 

Dessa forma, foi apresentada uma revisão da literatura relacionada a levantamento de uma lista 

dos principais fatores de riscos. A partir dessa lista, validada pela comunidade cientifica, foi 

exposto uma analise do ambiente de estudo, no caso o Grupo SABER, sendo relacionados os 

fatores de riscos identificados na lista com os identificados no gerenciamento de projetos no 

ambiente, do estudo de caso. Por fim, foram apresentados 4 propostas de modelos de processos 

que mitigariam esses fatores de riscos. Dentro deste contexto, o próximo capítulo apresentará 

uma avaliação, por parte de um grupo de pesquisadores, das propostas de modelos de processos 

apresentados. 
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Capítulo 4 | AVALIAÇÃO DOS MODELOS 

DE PROCESSOS PROPOSTOS  

Este capítulo traz uma inferência sobre a aplicação do modelo de processo por meio da enquete 

com grupo de pesquisadores. A seção 4.1 apresenta a estruturação do questionário e as 

preocupações pensadas; a Seção 4.2 faz uma análise dos dados; Estudo analítico sobre a 

participação dos respondentes e suas áreas de atuação são apresentados na Seção 4.3 e por fim o 

resumo do capítulo na Seção 4.4. 

 

4.1 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com a finalidade de realizar levantamento de informações sobre o gerenciamento de projetos 

acadêmicos, foi elaborado e aplicado questionário, ver Apêndice 01, tendo como público alvo os 

gestores acadêmicos (pesquisadores/docentes). O questionário foi dividido em duas partes: Parte 

01 - Perfil do Respondente e Parte 02 - Avaliação do Processo. 

 A primeira parte teve por objeto traçar um perfil dos respondentes. Dessa forma, três 

blocos de questões foram disponibilizados, conforme apresentado a seguir: 

i. Dados pessoais, foco na faixa etária, sexo e nível de escolaridade; 

ii. Área de pesquisa, com o objetivo de correlacionar as áreas de pesquisas de acordo 

com os participantes, dessa forma, foi feita uma pergunta aberta sobre a área de 

pesquisa, e em seguida, com intuito de definir as áreas de forma mais abrangentes 

foram subdividas as áreas de acordo com a resposta; 

iii. Experiência em gerenciamento, foram feitas duas perguntas: a primeira relacionada à 

quantidade de projetos sob a gestão do participante nos últimos 3 anos. A segunda 

sobre os modelos/abordagens de gestão conhecidos.  

 

A segunda parte, teve como ênfase a avaliação do processo proposto. Foi subdivida em 

quatro partes, onde o objetivo foi avaliar cada subprocesso do modelo de processo. Os 

subprocessos avaliados foram o de submissão, produção de curso, design e do design thinking. 

Sendo assim, cada parte tinha como pergunta inicial se o respondente tinha experiência em 

projetos com processos similares ao analisado. De acordo com a resposta do participante, ou 

seja, se respondeu que tinha conhecimento, as perguntas seguintes estavam relacionadas à 

avaliação da mitigação de possíveis eventos adversos apresentados em cada subprocesso. O 

intuito foi capturar a impressão do respondente sobre a aplicação do modelo de processo. Sendo 

assim, fatores de riscos, em cada subprocesso, foram apresentados: 

i. Processo de submissão: Regras e responsabilidades da organização, suporte de 

gerenciamento, conflito de metas, objetivos do projeto, requisitos completos e claros, 

normas e políticas; 

ii. Processo de produção de curso: Entregas compromissadas, cronograma de 

desenvolvimento, condução da garantia de qualidade, rastreamento de defeitos, controle 

de alteração do trabalho do produto; 

iii. Processo de design: Entregas compromissadas, cronograma de desenvolvimento, 

condução da garantia de qualidade, rastreamento de defeitos, controle de alteração do 

trabalho do produto, envolvimento do usuário/cliente, aceitação do usuário/cliente; 
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iv. Processo de design thinking: Análise de alternativas, envolvimento do usuário/cliente, 

dificuldade no design, mistura de habilidades da equipe, produtividade da equipe.  

 

Sendo assim, cada respondente, durante a avaliação, sobre os fatores de riscos 

apresentados, deveria responder seguindo a graduação; concordo totalmente (100%), concordo 

parcialmente (75%), indeciso (50%), discordo parcialmente (25%) ou discordo totalmente (0%). 

O foco era saber se o modelo de processo promovia a mitigação dos fatores de riscos pontuados 

(em análise). Para auxiliar no entendimento do participante, em como o fator de risco poderia ser 

mitigado no modelo, foram apresentados exemplos. A Figura 4.1 traz o fator “Conflito de 

Metas” e a atividade/tarefa pensada para mitigação, na área de justificativa. 

 

 

Figura 4.1: Exemplo de Questão 

 

Na próxima seção traremos a análise dos dados. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

O questionário (Apêndice 01) foi enviado para um total de 72 pessoas que tinham o perfil de 

gestor acadêmico, identificados aleatoriamente no território nacional. O questionário ficou 

disponível durante 30 dias e 27 respostas completas foram recebidas no período.  

Todos os dados foram catalogados em uma planilha excel, à medida que as respostas 

eram submetidas por meio de um formulário do Google. Importante lembrar que, conforme 

apresentado na Seção 4.1, o questionário foi composto por duas partes. A análise dos dados 

seguirá esta ordem, apresentaremos o perfil dos participantes, em seguida a visão dos fatores de 

riscos e as atividades de mitigação e, por fim, alguns cruzamentos de interesse sobre as 

informações capturadas. 

A visão demográfica da população traz informações importantes sobre os gêneros, bem 

como tendências nas áreas de conhecimento. A Figura 4.2 apresenta dados da faixa etária, sexo e 

nível de escolaridade dos respondentes. 

De uma forma geral temos gestores com mais de 30 anos e menos de 60 anos, com um 

total de 19 respondentes. Podemos considerar participação próxima entre os sexos masculinos e 

femininos. Igualmente distribuídos quando analisamos sob a ótica da faixa etária. 
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Figura 4.2: Dados demográficos dos respondentes 

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 4.2, podemos identificar que a maioria 

dos participantes possuem titulação de Mestre ou Doutor.    

 Em relação ao segundo bloco de questões, os participantes discriminaram suas áreas de 

pesquisa. Como a questão foi aberta, alguns dos resultados foram: Redes de Computadores, 

Engenharia de Software, Design Gráfico, Odontologia, Automação, Saúde Coletiva, Psicologia 

Social, entre outras. Com a finalidade de homogeneizar as respostas disponibilizadas, as áreas 
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apresentadas foram catalogadas em 5 grandes áreas do conhecimento, obtendo os seguintes 

dados, conforme disponibiliza a Figura 4.3. 

 

 

 
Figura 4.3: Áreas de Pesquisa 

 

Como podemos observar na Figura 4.3, as áreas da Computação e Saúde aparecem na 

mesma proporção, sendo representadas por 7 participantes de cada área, do total dos 

respondentes.   

Por fim, no terceiro bloco da primeira parte, foi inferida a experiência do respondente em 

relação à temática de gerenciamento de projeto. O objeto foi capturar tanto a visão da 

experiência gerenciando projetos quanto o conhecimento de modelos que auxiliam no 

gerenciamento. Dessa forma, foram obtidas as seguintes respostas, conforme Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4: Quantidade de projetos gerenciados e conhecimento em modelos 
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Importante ressaltar que, de acordo com as respostas, nota-se que três respondentes não 

gerenciam projetos a, pelo menos, três anos. No entanto, não temos como afirmar o não 

gerenciamento de projeto em algum momento, pois não foi o propósito. Outro ponto foi o 

desconhecimento de modelos de gestão (lista apresentada) por 9 respondentes. Isso mostra que 

um terço da amostra investigada, gerencia projetos, porém não o faz com conhecimento em 

modelos/abordagens notoriamente conhecidos.  

Constata-se que a grande maioria dos respondentes tem experiência em gerir projeto. A 

maioria em gestão de 2 a 5 projetos, total de 15 respostas, nos últimos 3 anos. Seis podem ser 

considerados inexperientes por terem gerido apenas 1 ou nenhum projeto, nos últimos 3 anos. 

Dezoito dos respondentes conhecem o Guia PMBOK, treze conhecem outros modelos.  

 A seguir trazemos a análise da segunda parte das questões. Estas procuraram capturar 

uma visão da avaliação do Modelo de Processo (capítulo 03), desenvolvido por meio da análise 

dos fatores de riscos mitigados através das atividades/ações propostas no Modelo de Processo 

(Seção 3.3).  

Todos os gráficos estão disponíveis no Apêndice 02 deste trabalho. Optamos por 

apresentar a avaliação geral por processo, no entanto apenas um ou dois dos gráficos 

representativos das respostas é trazido para o corpo do texto. 

 Iniciamos com a análise do processo de Submissão de Projetos, conforme ilustram as 

figuras 4.5 e 4.6. 

 

 
 

Figura 4.5: Projetos apoiadas por Órgãos de Fomento 

 

De acordo com a Figura 4.5, podemos observar que a grande maioria, cerca de 77,8%, 

oportunamente já submeteu projeto para editais de agências de fomento. No entanto não é certo 

se teve aceitação ou não. Dentro deste contexto, entendemos que, pelo menos, 70% dos nossos 

respondentes apresentam um mínimo de experiência na gestão de projetos em Instituições de 

Ensino Superior. Sendo assim, consideramos ser interessante as opiniões, que serão tratadas a 

seguir, apresentadas pelos respondentes sobre os subprocessos e fatores de riscos mitigados.  

Como mencionado na Seção 4.1, subprocessos foram apresentados juntamente com 

conjunto de fatores de riscos mitigados para avaliação. A seguir apresentaremos estas impressões 

e traçaremos considerações sobre as respostas disponibilizadas.  

O processo de Submissão de Projeto foi apresentado no Capítulo 03, Subseção 3.3 – 

Modelo de Processo. A Figura 4.6 traz a visão das respostas disponibilizadas com relação à 

mitigação do fator de risco Suporte de Gerenciamento no processo de Submissão de Projeto. 
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Diante das respostas apresentadas é visível que os gestores entendem que o fluxo de 

atividades propostas para mitigar o fator de risco, em avaliação, foi suficiente. Os demais fatores 

de riscos avaliados também tiveram boa aceitação.  

Podemos ressaltar também os fatores de riscos Objetivos do Projeto, Requisitos 

Completos e Claros e Regras e Responsabilidades da Organização que tiveram um alto 

índice de aprovação. Em segundo plano, mas não menos bem avaliados foram os fatores de 

riscos Conflitos de Metas e Normas e Políticas, este último apresentou um alto índice de 

respostas indecisas. 

 

Figura 4.6: Fator de risco – Suporte de Gerenciamento 

 

 As respostas para o processo de Produção de Curso mostram que a quantidade dos 

gestores acadêmicos conhecedores envolvidos é de dois terços dos respondentes. A Figura 4.7 

mostra esta distribuição. 

 

 

Figura 4.7: Desenvolvimento e Produção de Curso 

 

 Dentre os fatores de riscos avaliados destacamos o Entregas Compromissadas, 

conforme apresenta a Figura 4.8. Os demais fatores de riscos tratados neste subprocesso também 

obtiveram uma boa avaliação. O fator de risco Cronograma de Desenvolvimento também 

apresentou uma boa aceitação. Os demais fatores de riscos Conduzir a Garantia da Qualidade, 

Controle de Alteração do Trabalho do Produto e Rastreamento de Defeitos, também tiveram 

boa concordância entre os respondentes, sendo o último com o maior número de respostas 

indecisas. 
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Figura 4.8: Fator de risco – Entregas compromissadas  

 

Em conformidade com Figura 4.8, podemos destacar que todos os participantes 

concordaram que, por meio do modelo de processo, pode se acompanhar o papel responsável por 

determinada tarefa, facilitando assim o monitoramento e controle das entregas, de acordo com o 

planejado. 

 Em relação ao modelo de processo de design, podemos notar que a quantidade de 

gestores, que passaram pela experiência de gerir o processo, foi menor, conforme apresentado na 

Figura 4.9.  

 

 

 
 

Figura 4.9: Conhecimento e gestão do processo de design  

 

Sendo assim, de acordo com as respostas, podemos relatar que 51,9% dos gestores 

respondentes não tiveram a experiência de gerir projetos. Mesmo com a maioria não tendo 

experiência, tivemos uma resposta bastante positiva em relação à avaliação da mitigação dos 

fatores de risco relacionados a esse processo. Destacamos as avaliações do fator de risco 

Conduzir a Garantia de Qualidade, conforme visualizado na Figura 4.10. 

 

 

 
Figura 4.10: Fator de risco – Conduzir a Garantia de Qualidade  
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Interessante analisar a Figura 4.10, excluindo os indecisos, pode-se concluir que 100% 

dos respondentes concordaram que o fator de risco foi realmente mitigado no modelo de 

processo proposto. Isso faz sentido, visto que na Figura 4.4, 9 dos 27 respondentes não conhece 

nenhum dos modelos base deste estudo, tão pouco 6 dos respondentes apresentam-se como 

iniciantes nas atividades de gestão, uma vez que nos últimos 3 anos, submeteram um ou nenhum 

projeto. 

De um modo geral as respostas apresentadas para os fatores de riscos associados ao 

processo de design tiveram uma boa concordância.  

 Por fim, apresentamos os dados relacionados ao processo de design thinking, que 

apresentou o maior índice de falta de experiência/desconhecimento pelos respondentes. De 

acordo com a Figura 4.11 menos de um terço dos respondentes conhece design thinking. Esse 

fato, com certeza, traz um elemento de cuidado na análise, pois o não conhecer é motivo para 

enviesar as respostas. Diante disto optamos por ter a análise realizada sob duas visões: (i) 

consideramos todas as respostas; e (ii) consideramos apenas as respostas daqueles que se 

disseram conhecedores do design thinking. 

 

 

 
Figura 4.11: Conhecimento do Processo de Design Thinking 

 

Dessa forma, podemos observar uma quantidade muito alta de inexperientes no 

determinado processo, isso justifica a alta quantidade de respostas do tipo indeciso, tendo assim, 

em todas as avaliações dos fatores de riscos do processo um número de 9 indecisos. 

Sendo assim, analisaremos sobre os dois pontos de vistas, a avaliação referente ao fator 

de risco de Produtividade da Equipe: 
 

i) Nesse primeiro ponto de vista, observamos que o número de pessoas indecisas 

com a mitigação do fator de risco no modelo proposto é bastante alto, 

conforme apresentado na Figura 4.12: 

 
Figura 4.12: Fator de risco – Produtividade da Equipe 
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ii) Nesse segundo ponto de vista, podemos analisar que a quantidade de indecisos 

ficou igual à zero, conforme apresentado na Figura 4.13: 

 
 

 Figura 4.13: Fator de risco – Produtividade da Equipe (conhecem o modelo proposto) 

 

Dessa forma, podemos considerar que o alto índice de indecisos é devido à falta de 

conhecimento do processo e não por conta do modelo, tendo assim, uma avaliação bastante 

positivo, pois se excluir os indecisos tem uma porcentagem de respostas positivas de 94,45%. 

 

4.3 ESTUDO ANALÍTICO 

Diante dos dados coletados e da possibilidade de realizar um estudo analítico, pautado na riqueza 

das informações, realizamos um cruzamento das respostas frente ao Sexo, Faixa Etária, Área de 

Pesquisa dos respondentes. 

Dessa forma, o primeiro cruzamento a ser feito foi relacionado à existência de alguma 

diferença entre a quantidade de projetos geridos de acordo com o sexo, ou seja, qual o sexo geriu 

mais projetos entre os respondentes. Sendo assim, podemos constar na figura 4.14, um grande 

equilíbrio entre o sexo e a quantidade de projetos geridos nos últimos 3 anos. 

 

 

Figura 4.14: Análise Sexo pela Quantidade de Projetos 
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De acordo com a figura apresentada, não conseguimos identificar nenhuma relação de maioria 

entre o sexo e a quantidade de projetos geridos, mesmo observando que apenas duas 

participantes do sexo feminino geriram mais de 10 projetos, o mesmo se equilibra quando 

observamos que duas pessoas a mais do sexo masculino geriram de 5 a 10 projetos. Com esse 

equilíbrio, analisamos a existência de alguma diferença entre os sexos, a quantidade de projetos e 

a área do respondente. Dessa forma, com a ajuda da figura 4.15 podemos observar que os 

participantes são bastante heterogêneos. 

 

 

 
 

Figura 4.15: Análise Sexo pela Quantidade de Projetos por Área 

 

Uma avaliação que foi bastante surpreendente foi à quantidade de respondentes que gerenciam 

projeto, mas não conhece nenhum modelo. Tendo um total de 9 pessoas, dentre elas, 3 homens e 

6 mulheres, conforme podemos observar na figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16: Análise Sexo pelo conhecimento de modelos de gestão 

 

A análise foi realizada sobre o conhecimento do PMBOK, pois dos 27 participantes, 8 disseram 

que o conheciam apenas o PMBOK e outros 10 disseram que conheciam o PMBOK e outros 

modelos. Dessa forma, preocupado com a grande quantidade de pessoas que não conhecem o 

PMBOK, ou seja, não conhecem nenhum modelo, foi feita uma análise sobre a quantidade de 
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projetos que esses pesquisadores estão gerindo sem conhecer nenhum modelo. Sendo assim, na 

figura 4.17 é apresentada uma figura que representa essa análise. 

 

 
Figura 4.17: Análise da Quantidade de Projetos por Área e por Sexo que não conhecem modelos de gestão 

 

Dessa forma, podemos levantar dados bastante preocupantes, pois todos os 9 respondentes que 

não conhecem nenhum modelo de gestão, estão gerindo projetos. Estando assim elevando 

bastante a possibilidade de concluir o projeto com falha. 

A partir desse momento, iremos cruzar os dados com as respostas da segunda parte do 

questionário, sendo assim, a primeira análise é relacionada à quantidade de projetos gerenciada 

pelo respondente e a avaliação geral sobre a mitigação dos fatores de risco nos modelos de 

processos propostos. Tomando como base, os dados apresentados na figura 4.18, podemos 

observar que a grande maioria Concordou totalmente ou Parcialmente sobre a mitigação dos 

fatores de riscos.  

 

 
Figura 4.18: Análise da Quantidade de Projetos por Área e por Sexo. que não conhecem modelos de gestão 
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Para melhor entendimento da figura 4.18, ressaltamos que cada questionário é composto por 23 

perguntas relacionadas à avaliação da mitigação de fatores de riscos. Por exemplo, dos 3 

participantes que disseram não ter gerenciado nenhum projeto nos últimos 3 anos, ou seja, das 69 

perguntas ( quantidade de participantes (3) * quantidade de perguntas do questionário (23)). Foi 

obtido o seguinte resultado: 30 respostas foram que concordavam totalmente com a mitigação 

dos fatores de riscos; 24 respostas foram que concordavam parcialmente; 8 respostas foram de 

indecisos; 7 que discordavam parcialmente; 0 respostas discordaram.   

Sendo destacados os 15 participantes que responderam ter gerido de 2 a 5 projetos nos 

últimos 3 anos, com um total de 345 perguntas respondidas, sendo 155 respostas como 

Concordo totalmente, o que significa dizer que 45% das respostas concordaram totalmente com 

as perguntas relacionadas a mitigação dos fatores de risco. 

Um outro cruzamento realizado, possibilitou à avaliação por parte das áreas dos participantes em 

relação à avaliação, sendo assim, na figura 4.19 é apresentado esses dados. 

 

 
Figura 4.19: Análise da avaliação dos participantes por área de atuação 

 

Para melhor entendimento da figura 4.19, ressaltamos que cada questionário é composto 

por 23 perguntas relacionadas à avaliação da mitigação de fatores de riscos. Por exemplo, dos 7 

participantes que disseram atuar na área de computação, ou seja, das 161 perguntas ( quantidade 

de participantes (7) * quantidade de perguntas do questionário (23)). Foi obtido o seguinte 

resultado: 65 respostas foram que concordavam totalmente com a mitigação dos fatores de 

riscos; 48 respostas foram que concordavam parcialmente; 32 respostas foram de indecisos; 10 

que discordavam parcialmente; 6 respostas discordaram.   

Tomando como base a figura 4.19, podemos destacar que a área que teve maior 

Concordo totalmente foi a área de Saúde.  

Por fim, é apresentada nesse tópico uma análise, de acordo com a avaliação do 

participante de cada área pelos modelos propostos. Para evitar a exaustão desse tópico iremos 

destacar as áreas de Saúde e Computação por terem uma maior quantidade de dados, as demais 

áreas poderão ser encontradas no Apêndice II.   
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Sendo assim, na figura 4.20 é apresentada uma avaliação em relação à área da Saúde, 

sendo especificadas as avaliações de cada modelo proposto.    

 
Figura 4.20: Análise da avaliação dos participantes da área de Saúde 

 

 Para melhor entendimento da figura 4.20, ressaltamos que cada questionário é composto por 4 

modelos de processos, dessa forma, no modelo de submissão é composto por 6 perguntas 

relacionadas à avaliação da mitigação de fatores de riscos. Por exemplo, dos 7 participantes que 

disseram atuar na área da Saúde, ou seja, das 42 perguntas relacionadas ao modelo de submissão 

( quantidade de participantes (7) * quantidade de perguntas relacionadas ao modelo de submissão 

do questionário (6)). Foi obtido o seguinte resultado: 26 respostas foram que concordavam 

totalmente com a mitigação dos fatores de riscos; 9 respostas foram que concordavam 

parcialmente; 6 respostas foram de indecisos; 1 resposta que discordava parcialmente; 0 

respostas discordaram.  É importante relembrar que a parte de avaliação dos modelos de 

processos está estruturando da seguinte forma: Processo de Submissão com 6 perguntas; Modelo 

de Processo de Produção de curso com 5 perguntas,  Processo de Design com 7 perguntas e por 

fim, o processo Design Think com 5 perguntas. 

Mediante a análise da Figura 4.20, podemos avaliar como bastante positiva à avaliação 

dos modelos de Submissão e de Produção de curso, podendo questionar os modelos de Design e 

de Design Thinking. Com o intuito de mitigar possíveis questionamentos, a figura 4.21 apresenta 

os números de quantos da área de Saúde conhecem os modelos avaliados, dessa forma, com o 

número de 6 participantes que não conhecem o modelo de Design Thinking, podemos justificar o 

alto índice de Indecisos, tendo em vista que 3 dos 6 responderam todas as repostas como 

indeciso.   
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Figura 4.21: Análise da experiência dos participantes de Saúde em relação aos modelos propostos 

 

De toda forma, com a exclusão dos que responderam indeciso, temos uma avaliação bastante 

positiva em relação aos participantes da área de Saúde sobre os modelos propostos. O único 

ponto de divergência foi em relação ao modelo de Produção de curso que 4 responderam como 

Discordo parcialmente, de toda forma, a quantidade dos que avaliaram como Concordo 

totalmente ou Concordo parcialmente foi bastante superior. 

Continuando a analise na figura 4.22, é apresentada uma avaliação dos participantes da área de 

Computação em relação aos modelos propostos. 

 
Figura 4.22: Análise da avaliação dos participantes da área de Computação 

 

Para melhor entendimento da figura 4.22, ressaltamos que cada questionário é composto por 4 

modelos de processos, dessa forma, no modelo de design é composto por 7 perguntas 

relacionadas à avaliação da mitigação de fatores de riscos. Por exemplo, dos 7 participantes que 

disseram atuar na área de Computação, ou seja, das 49 perguntas relacionadas ao modelo de 

processo de design ( quantidade de participantes (7) * quantidade de perguntas relacionadas ao 

modelo de design do questionário (7)). Sendo obtido o seguinte resultado: 20 respostas foram 
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que concordavam totalmente com a mitigação dos fatores de riscos; 14 respostas foram que 

concordavam parcialmente; 11 respostas foram de indecisos; 1 resposta que discordava 

parcialmente; 0 respostas discordaram. 

Um dos pontos de disparidade dentre as outras áreas, é a quantidade de participante que 

julgaram algumas mitigações de fatores de riscos como Discordo parcialmente ou Discordo 

totalmente, a quantidade ainda é irrisória comparada ao Concordo totalmente e Concordo 

parcialmente, mas vale uma investigação.  Dessa forma, podemos supor que pelo maior 

conhecimento de modelos de gestão, como por exemplo, o PMBOK, os participantes julgariam 

outras formas de mitigar os fatores de riscos, conforme pode ser observado na figura 4.16, onde 

se constata que 6 participantes da área de Computação conhecem o PMBOK.   

  

4.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

Esse capítulo teve como finalidade apresentar uma avaliação dos modelos propostos. Dentro 

deste contexto, foi subdividido em 3 tópicos, sendo o primeiro com o objetivo de apresenta o 

questionário de avaliação e explicar como e o porque de cada pergunta. No segundo tópico, 

foram apresentados os levantamentos iniciais dos dados. E por fim, no terceiro tópico foi 

apresentado um estudo analítico dos dados, sendo realizados alguns cruzamentos de dados com o 

objetivo de apresentar o resultado das avaliações sob as mais diversas visões. Dessa forma, o 

leitor pode entender como funcionou os passos para avaliação dos participantes em relação aos 

modelos propostos.  
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Capítulo 5 | CONCLUSÃO 

Este capítulo contém uma síntese deste trabalho, sendo estruturado da seguinte forma: a Seção 

5.1 abordará as principais contribuições geradas através desta pesquisa, a Seção 5.2 apresentará 

algumas limitações observadas durante os estágios de desenvolvimento do trabalho, e por fim, a 

Seção 5.3 contém trabalhos a serem realizados futuramente. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES 
Como contribuição inicial, esse trabalho apresentou toda a fundamentação teórica, que a partir de 

levantamentos na literatura pode se definir os principais conceitos abordados no gerenciamento 

de um projeto, o gerenciamento de risco, o projeto acadêmico, além de apresentar o que é um 

modelo de processo e quais as ferramentas mais utilizadas. Dentre elas, a ferramenta Bizagi 

Process Modeler. 
Outra contribuição desse trabalho foi uma lista de fatores de riscos, identificados na 

literatura. A lista foi montada por meio dos achados na própria literatura. Sendo assim, após 

validar na literatura, a lista foi acompanhada durante o gerenciamento de projetos no ambiente de 

estudo de caso. O ambiente utilizado como laboratório de experiência está sob a responsabilidade 

do Grupo SABER da UFPE. O acompanhamento funcionou por meio da observação e de 

inúmeras entrevistas durante o gerenciamento, além de uma análise minuciosa na base de dados 

dos projetos. Dessa forma, pode se apresentar uma nova lista de fatores de riscos, de acordo com 

a temática de gerenciamento de projetos acadêmicos, sendo estes projetos mais identificados na 

área da saúde, conforme apresentado no capítulo 3.  
 Uma das principais contribuições desse trabalho são os modelos de processos propostos 

tendo em vista, que foram desenvolvidos com base na lista de fatores de riscos identificados. 

Dessa forma, foram apresentados os seguintes modelos de processos: 
i. Processo de Submissão; 

ii. Processo de Produção de curso; 
iii. Processo de Design; 
iv. Processo de Design Thinking. 

Por fim, esse trabalho apresenta uma avaliação, de alto nível, tomando como base a o 

conhecimento de gestores acadêmicos, respondentes de um questionário. Dessa forma, o trabalho 

apresentou a avaliação dos seguintes fatores de riscos: Regras e responsabilidades da 

organização, Suporte de gerenciamento, Conflito de Metas, Objetivos do projeto, Requisitos 

completos e claros, e Normas e responsabilidades, todos esses relacionados ao modelo de 

processo de Submissão. No processo de produção de curso, o modelo proposto mitigou os 

seguintes fatores de risco Entregas compromissadas, Cronograma de desenvolvimento, Conduzir 

a garantia de qualidade, Rastreamento de defeitos, e Controle de alteração do trabalho do 

produto. Na proposta de modelo de processo de Design foram mitigados os seguintes riscos: 

Entregas compromissadas, Cronograma de desenvolvimento, Conduzir a garantia da qualidade, 

Rastreamento de defeitos, Controle de alteração do trabalho do produto, Envolvimento do 

usuário/cliente e Aceitação do usuário/cliente. E por fim, foram avaliados o modelo de processo 

de Design thinking sendo avaliados os seguintes fatores de risco: Análise de alternativas, 

Envolvimento do usuário/cliente, Dificuldade no design, Mistura de habilidades da equipe e 

Produtividade da equipe.  



74 
 

 

Dessa forma, esse trabalho apresentou a avaliação de 23 possíveis fatores de riscos 

mitigados nos modelos de processos, sendo avaliado por 27 participantes. Sendo assim, com o 

alto nível de concordância em relação à mitigação dos fatores de riscos, conforme pode ser 

observado na Figura 5.1. 
 

 
Figura 5.1: Avaliação geral da mitigação dos fatores de riscos, em porcentagem. 

 

De acordo a figura 5.1, a grande contribuição desse trabalho é a disponibilização de 

modelos de processo como guia para garantir a mitigação dos riscos, garantindo assim, uma 

probabilidade maior de sucesso durante o gerenciamento.  

  

5.2 LIMITAÇÕES 
Uma das maiores limitações foi à quantidade de participantes do questionário, tendo em vista 
que foi enviado para um total de 70 pesquisadores. Um dos motivos para não resposta de 
alguns foi em relação ao tamanho do questionário e a falta de tempo. A dificuldade das 
respostas se deu pela limitação do nível dos participantes, sendo pré-requisito que o 
participante fosse docente e pós-graduado.  
 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 
Como trabalhos futuros, temos como sugestão: 

 

i. Desenvolver outros modelos de processo, como por exemplo, o processo de 

desenvolvimento de sistemas. Inclusive já em andamento. Realizar avaliação e 

comparação os resultados iniciais; 

 

ii. Reaplicar o questionário, por áreas específicas. 

 

iii. Tentar identificar as deficiências dos gestores e direcionar capacitação adequada para 

minimizar falhas nos projetos. 
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