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Abstract. Project management is a detailed process, that requires the applica-
tion of several steps and concepts. These steps are avaliable in several libraries,
helping the developmente of the project. The objective of this work is to study
other types of project management, through a case study in the laboratory Gaia
of the State University of Londrina. Leading to, a comparison of the Com-
munication Management, which is present in the libraries with the Gaia PDS,
showing the differences and similarities between these concepts.

Resumo. Gerenciar projeto é um processo detalhado, que requer a aplicação
de vários passos e conceitos. Estas etapas, existem em várias bibliotecas, aux-
iliando a execução do projeto. O trabalho tem como objetivo estudar algumas
das formas de gestão de projetos, através de um estudo de caso no laboratório
Gaia da Universidade Estadual de Londrina. Levantando assim, a um com-
parativo do Gerenciamento de Comunicação, que está presente nas bibliotecas
com o PDS Gaia, mostrando as diferenças e igualdades entre estes conceitos.

1. Introdução

Gerenciar projeto é uma tarefa trabalhosa, e não teve inı́cio recentemente. Ela vem sendo
utilizada a centenas de anos atrás. Alguns desses exemplo é as pirâmides de Gizé, a
grande muralha da China, o canal do Panamá, entre outros grandes projetos[2].

Gerenciar projeto é aplicar conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas nas
atividades que irão ser desenvolvidas no projeto a fim de cumprir seus requisitos, per-
mitindo que as organizações executem seus projetos de forma eficaz e eficiente.

Dentre todas as fases presentes em um processo de Gerenciamento de Projeto,
a qual iremos abordar neste trabalho é o Gerenciamento de Comunicação. Gerenciar
comunicação em um projeto nada mais é do que os processos necessários para assegu-
rar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuı́das, ar-
mazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e assim organizadas de
forma oportuna e apropriada[2].

O CMMi[4], COBIT[3] e PMBOk[2] são algumas das bibliotecas existentes que
tratam de Gerenciamento de Projeto.

Este trabalho ira mostrar os conceitos abordados nestas bibliotecas de Gerencia-
mento de Projeto e listas as diferenças que elas apresentam quando comparada ao PDS[1]
GAIA que é o processo de desenvolvimento de software da GAIA.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
A seguir é apresentado alguns conceitos que são as bases para o desenvolvimento deste
trabalho de conclusão de curso.

2.1. COBIT - Control Objectives for Information and related Technology

O COBIT é uma estrutura que fornece orientações sobre governança corporativa e gestão
de TI, tendo como principal objetivo gerar valores para a empresa e para seus processos.
Em outras palavras o COBIT ajuda as organizações a criar valores por meio da TI man-
tendo o equilı́brio entre a realização de benefı́cios e a otimização dos nı́veis de risco e de
utilização dos recursos[3].

O COBIT baseia-se em cinco princı́pios para a governança e gestão de TI da
organização. Estes cinco princı́pios estão divididos em:

• Atender às Necessidades das Partes Interessadas
• Cobrir a Organização de Ponta a Ponta
• Aplicar um Modelo Único Integrado
• Permitir uma Abordagem Holı́stica
• Distinguir a Governança da Gestão

Figure 1. Cinco princı́pios do COBIT 5.

2.2. PMBOK - Project Management Book of Knowledge

O resultado de sucesso de grandes projetos se deriva de lı́deres e gerentes aplicando prat-
icas, princı́pios, processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto.

O PMBOK surge como um conjunto de conhecimento sobre gerenciamento de
projetos[2]. Ele é dividido em oito áreas de gerenciamento, sendo elas:

• Gerenciamento da integração do projeto
• Gerenciamento do escopo do projeto



• Gerenciamento do cronograma do projeto
• Gerenciamento dos custos do projeto
• Gerenciamento do da qualidade do projeto
• Gerenciamento dos recursos do projeto
• Gerenciamento das comunicações do projeto
• Gerenciamento dos riscos do projeto
• Gerenciamento das aquisições do projeto
• Gerenciamento das partes interessadas do projeto

Este trabalho tem como foco o Gerenciamento das comunicações do projeto.

2.2.1. Gerenciamento das Comunicações do Projeto

Gerenciar comunicações de um Projeto nada mais é do que inclui os processos necessários
para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas
sejam satisfeitas, garantindo a troca eficaz de informações entre as partes.

O gerenciamento consiste em duas partes. A primeira parte é desenvolver uma es-
tratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas. A segunda
parte é realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação.

Os processos de Gerenciamento das Comunicações do Projeto são:

• Planejar o Gerenciamento das Comunicações
• Gerenciar as Comunicações
• Gerenciar as Comunicações

Figure 2. Gerenciamento das Comunicações do Projeto.



2.3. CMMi - Capability Maturity Model Integration

O CMMI prega a melhoria contı́nua dos processos baseada em pequenos passos evolu-
tivos e estabelece cinco nı́veis de maturidade que são as diretivas para estas melhorias.
Um nı́vel maior de maturidade indica maior capacidade do processo de software. A
metodologia entende que a qualidade de um sistema de software está diretamente rela-
cionada à qualidade dos processos envolvidos no seu desenvolvimento; quando o enfoque
fica apenas no ”produto” se perde o conhecimento de como produzı́-lo melhor por meio
da evolução destes processos[4].

2.4. PDS GAIA

O processo de desenvolvimento de software da GAIA (PDS GAIA) é dividido em 6 fases
de execução composta por atividades a serem executadas pelos atores do processo a fim de
manter um fluxo de trabalho gerando artefatos (atas, documentos, código fonte, planos de
testes). Estas 6 fases estão dividas em: Analise Inicial, Analise e Planejamento, Execução
e Implementação, Validação e testes, Manter requisitos, Gerenciar portfólio, Entrega e
Finalização[1].

• Analise Inicial: Reúne as tarefas a serem realizadas para se iniciar o projeto. Nesta
etapa as tarefas são focadas em estabelecer o escopo do projeto e apresenta-lo à
todos os envolvidos. Afim de se obter o comprometimento de todos.

• Analise e Planejamento: Reúne as tarefas de analise e planejamento do projeto e
de suas fases, são realizadas atividades de estimativas e planejamentos

• Execução e Implementação: Reúne as tarefas referentes a execução do projeto e
suas fases e ao controle de sua execução.

• Validação e testes: Reúne as atividades referentes ao trabalho de testes unitários
sobre o resultado da fase executada.

• Entrega: Reúne as tarefas necessárias para a implantação do sistema no cliente e
para se obter o feedback do cliente;

• Finalização: Reúne as atividades para a finalização do projeto, bem como o con-
trato.

• Manter requisitos: Ocorre paralelamente as etapas anteriores e se ocupa em rece-
ber, analisar e definir o impacto de alterações nos requisitos e atualizar os docu-
mentos necessários;

• Gerenciar portfólio: Responsável por realizar tarefas que mantém o portfólio de
produtos e serviços da organização através da realização de reuniões estratégicas
e de acompanhamento.



Figure 3. PDS GAIA.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é estudar diferentes modelos de geren-
ciamento de software e verificar o que o CMMi, COBIT e PMBOK falam sobre geren-
ciamento de comunicação em projetos de software e apresentar um comparativo do que
estes modelos apresentam e o que o PDS Gaia apresenta.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso será executado algumas
etapas.

Primeiramente sera necessário fazer um levantamento bibliográfico de artigos e
livros para o estudo e entendimento das metodologias que serão abordadas neste trabalho.
Apos a leitura e entendimento de todo o conteúdo, poderá dar inı́cio a escrita do projeto
onde sera feito a comparação do que o Gerenciamento de Comunicação em diferentes
modelos de gerenciamento de software apresenta e o que o PDS Gaia apresenta.

Para complementar este trabalho sera feito o desenvolvimento de um software para
armazenar o Plano de comunicação de um projeto.

5. Cronograma de Execução
As etapas descritas na (Seção 4) serão realizados conforme a lista de atividades a seguir.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico de artigos e livros;



2. Estudo do PMBOK;
3. Estudo do COBIT;
4. Estudo do CMMI;
5. Estudo do PDS Gaia;
6. Implementação do Software;
7. Realização da comparação dos diferentes modelos de Gerenciamento de Software

com o PDS Gaia;
8. Escrita do TCC;

Table 1. Cronograma de Execução
abri mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X
Atividade 7 X X X X
Atividade 8 X X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que com este trabalho de conclusão de curso seja possı́vel mostrar o que
os diferentes modelos de Gerenciamento de software falam sobre Gerenciamento de
Comunicação e o que o PDS Gaia apresenta em relação a estes modelos. Também espera-
se que seja desenvolvido um software que ira armazenar o plano de Comunicação de um
projeto, reforçando assim os conceitos estudados.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de Abril de 2019.
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Aluno Orientador
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