
Escopo e EAP do projeto 

AULA 2 – 10 pontos 



TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP 
 
É o processo de desenvolvimento de um documento que 
formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a documentação dos 
requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das 
partes interessadas. 
 
• Designar o gerente do projeto; 
• Criar a declaração de trabalho; 
• Comprometer recursos financeiros; 
• Identificar partes interessadas. 
 



ITENS DE UMA TAP 
 
O que é Stakeholders? 
 
São as pessoas interessadas no projeto. Estas pessoas podem 
influenciar o projeto de forma positiva ou negativa. 
 
O que é Escopo do Projeto? 
 
Trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto,  
serviço ou resultado com as características e funções  
especificadas.  





GESTÃO DO ESCOPO 
 
O que é EAP? 
 
É a Estrutura Analítica do Projeto. É a decomposição hierárquica 
das entregas do trabalho a ser executado pela equipe para 
atingir os objetivos do projeto. 



EAP DE UM PROJETO CHURRASCO 
 



EAP DE UM PROJETO BOLO 
 



TAREFA (valendo 5 pontos) 
Criar um EAP 
 
A empresa “Fazemos a festa” é especializada na organização e realização de eventos 

de médio e pequeno porte. Sua mais nova cliente, a agência de publicidade “Arte!”, 

deseja realizar um evento para seu lançamento no Rio de Janeiro. O evento deverá ser 

realizado para 500 convidados, num prazo de dois meses, e todos os detalhes deverão 

ser cuidados pela “Fazemos a festa”. A gerente responsável pelo evento monta, 

durante a reunião com o cliente, um check list numa folha de papel. 

 

• Multimídia: DJ, Equipamento de som, Equipamento de imagem 

• Lugar: Aluguel do espaço, Limpeza (após o evento), Decoração (interna e 

• externa) 

• Comida: Buffet, Garçons 

• Convites. 



CRIAR O EAP DO PROJETO 



TAREFA (valendo 5 pontos) 
 
Prepare o plano para o gerenciamento da qualidade do evento, compreendendo os 

seguintes elementos: 

(1) Lista dos stakeholders e requisitos de cada um para o evento. 

(2) Requisitos técnicos, independentes das especificações dos stakeholders. 

(3) Especificações de qualidade derivadas desses requisitos. 

(4) Plano de garantia da qualidade. 

(5) Procedimentos de controle da qualidade. 


