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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:Referência em gerenciamento de projetos, o
PMI (Projetc Management Institute), através do guia PMBOK,defineteorias e metodologiasa serem
adotadas na gestão dos projetos(PMI; 2014). Também, são necessáriascompetências emocionais,
gerenciais e intelectuais,paragerir as incertezas e pressões com maior facilidade e por conseqüência
tomar decisões sensatas (MARZAGÃO; CARVALHO; 2016; RUSSO; RUIZ; CUNHA; 2005;
GONÇALVES; MOTA; 2011). Porém, a abordagem puramente teórica do PMBOKignorando o
ambienteem que o projeto é executado, expõe uma possível fragilidade dos profissionais recém
formados e a execução de um projeto prático supervisionado é o pontapé inicial para compreensão
plena da teoria, permitindo a observação das situações que surgem em função das interações entre
aspectos

situacionais

e

dinâmicos

(FIGUEIREDO;

CAVEDON;

2015;

SCHIMITZ;

ALPERSTEDT; MORAES; 2008).A crescente demanda por projetos socioambientaispropiciam a
oportunidade para a execução de projetos acadêmicos práticos e aproximam aluno com a
comunidade que o cerca.A Engenharia Solidária, de forma voluntária, realizao recolhimento de
tampinhas plásticas eo dinheiro arrecadandocom a venda é revertido para ONG’s que atuam na
proteção do bem-estar animal. Com o crescimento, a entidade identificou a necessidade de
ferramentas que a auxiliassemna gestão, na divulgação e auxilie os doadores a encontrarum ponto
de coleta.Assim, o Projeto Tampinha pra Cachorro teve por objetivoaplicar os conhecimentos
teóricos de gerenciamento de projeto;motivar o envolvimento dos profissionais em formação a
atuarem na transformação da sociedade; e construir o descritivo técnico para construção do website
da

Engenharia

Solidária,

aplicado

para

atender

os

requisitos

e

necessidades

da

entidade.MATERIAL E MÉTODOS:O descritivo técnico do website foi executado segundo
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padrão UNL (UnifiedModelingLanguage), família de notações gráficas que auxiliam na descrição e
no projeto de sistemas de software, descrevendoem detalhes o funcionamento do sistema, as
interações que devem ocorrer entre o ator e o sistema, a ordem em que ocorrem as operações
realizadas pelo usuário,o banco de dados e o relacionamento entre cada uma das tabelas do banco
de dados, finalizando com a construção dos protótipos de tela. (FOWLER; 2016; SOUZA; 2008;
BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON; 2005; GUEDES; 2008; WAZLAWICK; 2004). A gestão do
projeto foi executada seguindo o PMBOK e a seqüência Iniciação (definir o projeto e mapear as
partes interessadas), Planejamento (planejar execução e controle do escopo, qualidade, recursos,
riscos, cronograma, comunicações e custos), Execução (executar o planejado), Monitoramento e
Controle (garantir que a o plano está sendo executado) e Encerramento (concluir o projeto,
desmobilizar equipe e mapear lições aprendidas). A divisão dos entregáveis foi feita de forma a
realizar uma seqüência de validações pelo cliente e/ou por validador técnico a fim de garantir a
assertividade dos resultados efoi adotado o uso de checklist, assegurando que a validação foi feita
levando em consideração todos os pontos considerados importantes. RESULTADOS E
DISCUSSÕES:Com um total de 50 páginas, o descritivo foi realizadoconforme planejado e as
revisões seqüenciais, associadas à aplicação de design thinking na captura dos requisitos propiciou o
entendimento

claro

das

necessidades

do

cliente

e

garantiram

a

assertividade

dos

entregáveis,resultando na aprovação pelo cliente. Aliado a isso, mesmo com a necessidade de
revisão da seqüência de algumas atividades e execução de outras em paralelo, a gestão rígida das
atividades e do cronograma garantiu que o projeto fosse concluído dentro do plano, atendendo os
custos planejados e dentro dos padrões qualidade. Com relação às comunicações, estas foram
executadas conforme grau de interesse e impacto das partes interessadas e foram utilizadas
ferramentas como e-mail, WhatsApp, Skype, reuniões presenciais e apresentações para garantir que
todos estavam sendo comunicados e compreendendo a informação recebida. Por fim, a
documentação indicada no PMBOK foi realizada, onde cada documento teve função específica para
o controle e execução da gestão do projeto.CONCLUSÃO:Ao executar o projeto, foi possível
compreender como as atividades interagem entre si e a importância da adequada documentação do
projeto, propiciando a formação acadêmica de profissionais melhor qualificados para as
adversidades vindouras. Verificou-se, também, que a prática levará a uma maior assertividade das
estimativas realizadas e que o projeto é resultado dos esforços de todos os envolvidos, cabendo ao
gerente de projeto garantir que a equipe esteja focada e compreendendo o seu papel dentro do todo.
Além disso, é necessário ressaltar a importância de uma comunicação clara e adequada a velocidade
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de execução do projeto. Finalizado o projeto, a equipe compreendeu a importância que as ações
sociais trazem a comunidade como um todo e entendendo a necessidade de maior envolvimento
com ambiente a que se está inserido.
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