




1 

 

Curso
Gerenciamento de projetos

Melissa Viana Bittencourt Normandes

Colaboração: Hara Fernanda Alcântara Miranda

 

Gestão de Projetos

Ágil
Tradicional

Manifesto Ágil
https://www.youtube.com/watch?v=0lKZlqpQGhI
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Valores do Manifesto Ágil

Gestão de Projetos

 

Gestão de Projetos

Princípios do Manifesto Ágil
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Frameworks Ágeis

• Scrum
• KANBAN
• Extreme Programming (XP)
• PDCA
• LEAN STARTUP

Gestão de Projetos

Implementar o Agile exige mudança de mindset corporativo

 

O que o PMBOK aborda sobre Ágil?

• Práticas ágeis foram incorporadas ao Guia PMBOK® a partir da 6ª
edição;

• Apresenta informações sobre as práticas ágeis e outras práticas
iterativas muitas vezes utilizadas em um ambiente adaptativo em cada
área de Conhecimento (seções 4 a 13);

• Alinha conceitos provados básicos de gerenciamento de projetos com o
estágio evolucionário atual da profissão.

Gestão de Projetos
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Considerações sobre Ágil segundo o PMBOK

• Ambientes de projeto sujeitos a vários elementos de ambiguidade e
mudanças têm necessidade inerente de comunicar detalhes em evolução
e emergentes com mais frequência e rapidez;

• Dinamização do acesso dos membros da equipe à informações, pontos de
verificação frequentes da equipe e agrupamento dos membros da equipe
no mesmo local tanto quanto possível;

• Postar artefatos do projeto de forma transparente e realizar revisões
periódicas frequentes das partes interessadas visam promover a
comunicação com o gerenciamento e as partes interessadas.

Gestão de Projetos

 

SCRUM

• O Scrum nasceu entre as fábricas em 1986 e, posteriormente, se
ampliou para o setor de desenvolvimento de software como uma
metodologia ágil, sendo uma grandiosa ferramenta para combater os
processos gerenciamento de projetos no estilo cascata.

• O framework absorve melhor os requisitos em constante mudança do
escopo de trabalho.

Gestão de Projetos
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SCRUM

Gestão de Projetos

Conjunto de reuniões,
ferramentas e funções que
trabalham juntas para
ajudar equipes a
estruturar e gerenciar o
trabalho.

 

SCRUM

Gestão de Projetos

Papéis Principais
Product Owner (PO): Ponto central de poderes sobre o produto, decide quais objetivos
devem ser adotados e a ordem prioritária para que eles sejam cumpridos. Tem o dever de
manter e comunicar o que a equipe quer alcançar com o projeto)
Scrum Master (SM): O cara que ajuda todos os envolvidos para adotar os valores principios
e práticas dos scrum, ele é a ponte, quem executa a liderança do projeto e ajuda a equipe a
desenvolver sua própria abordagem nos sprints, ele também é um colaborador)
Developer Team (Dev Team): É o time atuante! Quem de fato constrói o projeto, no scrum
quem decide como fazer as coisas e se auto-organiza é quem está com a mão na massa!
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SCRUM

Gestão de Projetos

Artefatos
Product Backlog: É aqui que fica a versão decantada da visão do produto, em suas diversas
funcionalidades, o PO faz e o SM ajuda, ela deve ser ordenada por prioridade (quem define é
o PO)
Sprint Backlog: As atividades, conforme priorizadas, vão sendo adicionadas a este segundo
backlog)
Incremento/Entrega: É entregar o produto ou a meta.

 

SCRUM - Eventos (ou reuniões)

Gestão de Projetos

Planejamento de Sprint: Definir quantas tarefas podem ser concluídas
dentro do timebox, montar o gráfico de burndown

Diarias: Deve ter cerca de 15 minutos. Revisar o que está sendo feito no
sprint para adaptar/otimizar ou reforçar as práticas. Nela, os membros
devem se perguntar: O que fiz ontem? O que vou fazer hoje? Algum
impedimento que barre a mim ou ao time?

Review / Retrospectiva: Entregar o que foi feito(produto). Discutir o que
deu certo ou não (processo)
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SCRUM

Gestão de Projetos

https://www.youtube.com/watch?v=Oz15GwRK3_I
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SPRINT na metodologia Ágil

Em projetos baseados no framework Scrum executa-se o que deve ser feito por
meio de uma divisão em etapas.

Cada uma destas possui um tempo definido, que pode ser um ciclo com
duração de uma semana, duas semanas ou até um mês (timebox).

A estes ciclos damos o nome de sprint, que pode ser considerada a principal peça do método Scrum,
porque é nele que serão aplicados os demais eventos, utilizados os artefatos produzidos
anteriormente e onde é desenvolvido de fato o produto, colocando o Dev Team sob os holofotes.
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Gestão de Projetos

Como realizar um SPRINT

• Alinhamento

• Duração

• Trabalho

• Acompanhamento

• Progresso

• Revisão

 

Ágil não se restringe a projetos de tecnologia

“Meu projeto é muito complexo para executá-lo com SCRUM”

Gestão de Projetos

M”
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Ágil x Cascata

• Ambiente favorável

• Tempo x Resultados

• Participação da equipe nas decisões

• Revisão constantes

Gestão de Projetos

 

A experiência do GDF

Gestão de Projetos

Ação coordenada SEEC e SEDESAçãAção co cooroordendenadaada SESEECEC e Se SEDEEDESS
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A experiência do GDF

Gestão de Projetos

PESQUISA E ANÁLISE DOCUMENTAL

MAPEAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

REUNIÕES PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

LEVANTAMENTO DE DADOS COM ÁREAS FINALÍSTICAS

PACTUAÇÃO DE METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

 

A experiência do GDF

Gestão de Projetos

INSPIRADO NA METODOLOGIA ÁGIL –SCRUM (FERRAMENTAS DE EQUIPES ÁGEIS)

O SCRUM É UM FRAMEWORK (ARCABOUÇO) DENTRO DO QUAL PESSOAS PODEM TRATAR E RESOLVER PROBLEMAS COMPLEXOS
ENQUANTO CONSTROEM PRODUTOS DE FORMA CRIATIVA E EFICIENTE, COM O MAIS ALTO VALOR POSSÍVEL (GUIA DO SCRUM, 2017).

 



11 

 

A experiência do GDF

Gestão de Projetos

 

Perguntas

Gestão de Projetos
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Próximos passos:

Desenvolvendo projetos
• Transformando ideias em projetos com uso de Canvas

 

Gestão de Projetos com uso de CANVAS
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Gestão de Projetos com uso de CANVAS

 

Modelo adaptado para o GDF
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CANVAS
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Gestão de Projetos com uso de CANVAS

Oficina 
prática

 

http://egov.df.gov.br

 

 


