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Analista de Projeto
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Equipe Geral
Coordenação de Carteira - Eduardo Borges - Esclarece dúvidas na condução dos projetos;
revisa o gerenciamento de requisitos, OKRs, riscos, e macroentregas; acompanha a execução
mensal (visão geral).
Analista de Operações - Letícia Lima - Acompanha reuniões da carteira e reuniões semanais
de projeto, redige atas, auxilia na elaboração de processos seletivos.
Gerente de Operações - Juliana Veiga - Registra informação no Sistema da EMBRAPII
(SRinfo); acompanha avanço e entregáveis (1 parágrafo para cada macroentrega em
andamento)
Escritório Geral de Projetos (EGP) - Geordano Valadão - Interface com a FAURG.
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Escritório de Gestão de Projetos (EGP)
Interface com a FAURG, auxiliando em:
● Abertura de convênio
● Contratação de RH
● Compras e contratação de serviços de terceiros
● Efetividade
● Diárias e passagens
● Coleta de informação para EMBRAPII
● Revisão de formulários e documentos
● Revisão do acompanhamento de OKRs da carteira
Escritório Geral de Projetos - Geordano Valadão
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Acompanhamento de Projetos
●
●

●

Reunião mensal Equipe iTec (Direção e Pró-Reitoria)
○ Última segunda-feira do mês às 10:30
Reunião mensal da Carteira (Coordenador de Carteira)
○ Quarta quarta-feira do mês às 15h (reagendar para 2o semestre)
○ Informes da Diretoria Executiva do iTec, relato de problemas, troca de experiências,
andamento de macro-entrega, preparação para auditoria, ata no SEDOC
Reuniões do Scrum
○ Preparação: backlog de produto
○ Planejamento de sprint: meta, priorização de backlog e atribuição de tarefas
○ Diária: (15min) acompanhamento de tarefas, gráfico de burnup
○ Revisão de sprint: atualização de OKRs, incremento do produto
○ Retrospectiva de sprint: Lições aprendidas. Foi bem vs. pode melhorar
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Recomenda-se fortemente sprints
de 1 semana, exceto para projetos
longos (vigência > 18 meses)

Coordenador
Acompanhamento de Projetos
●
●

●

Reunião mensal Equipe iTec (Direção e Pró-Reitoria)
○ Última segunda-feira do mês às 10:30
Reunião mensal da Carteira (Coordenador de Carteira)
○ Quarta quarta-feira do mês às 15h (reagendar para 2o semestre)
○ Informes da Diretoria Executiva do iTec, relato de problemas, troca de experiências,
andamento de macro-entrega, preparação para auditoria
Reuniões do Scrum
○ Preparação: backlog de produto
○ Planejamento de sprint: meta, priorização de backlog e atribuição de tarefas
○ Diária: (15min) acompanhamento de tarefas, gráfico de burnup
○ Revisão de sprint: atualização de OKRs, incremento do produto
○ Retrospectiva de sprint: Lições aprendidas. Foi bem vs. pode melhorar
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Gerente e Analista de Projeto
Acompanhamento de Projetos
●
●

●

Reunião mensal Equipe iTec (Direção e Pró-Reitoria)
○ Última segunda-feira do mês às 10:30
Reunião mensal da Carteira (Coordenador de Carteira)
○ Quarta quarta-feira do mês às 15h (reagendar para 2o semestre)
○ Informes da Diretoria Executiva do iTec, relato de problemas, troca de experiências,
andamento de macro-entrega, preparação para auditoria
Reuniões do Scrum
○ Preparação: backlog de produto
○ Planejamento de sprint: meta, priorização de backlog e atribuição de tarefas
○ Diária: (15min) acompanhamento de tarefas, gráfico de burnup
○ Revisão de sprint: atualização de OKRs, incremento do produto
○ Retrospectiva de sprint: Lições aprendidas. Foi bem vs. pode melhorar
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Time de desenvolvimento
Acompanhamento de Projetos
●
●

●

Reunião mensal Equipe iTec (Direção e Pró-Reitoria)
○ Última segunda-feira do mês às 10:30
Reunião mensal da Carteira (Coordenador de Carteira)
○ Quarta quarta-feira do mês às 15h (reagendar para 2o semestre)
○ Informes da Diretoria Executiva do iTec, relato de problemas, troca de experiências,
andamento de macro-entrega, preparação para auditoria
Reuniões do Scrum
○ Preparação: Definição de OKRs e backlog de produto
○ Planejamento de sprint: meta, priorização de backlog e atribuição de tarefas
○ Diária: (15min) acompanhamento de tarefas, gráfico de burnup
○ Revisão de sprint: atualização de OKRs, incremento do produto
○ Retrospectiva de sprint: Lições aprendidas. Foi bem vs. pode melhorar
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Acompanhamento de Projetos
SCRUM (https://www.trt9.jus.br/pds/index.htm)
OKR (https://felipecastro.com/resource/Guia_do_iniciante_para_OKR.pdf ,
https://coblue.com.br/blog/okr-exemplos/ ,
Papéis análogos:
● Product Owner → Coordenador + Pesquisador Líder Técnico
● Scrum Master → Gerente + Analista
● Time de Desenvolvimento → Professores, pesquisadores externos e estudantes

Responsabilidades
Coordenador - elenca e define requisitos e OKRs; elabora Planos de Gestão, de Divulgação,
de PI e Produção, e de Gestão de Riscos; aprova contratação, compras, diárias e passagens;
faz a interface com cliente, incluindo entregas e visitas; coordena gerente e analista.
Gerente de Projeto - A contratar - prevê e solicita recurso financeiro; solicita contratação;
revisa e aprova documentação de auditoria; apresenta relatórios para cliente; monitora OKRs
e andamento de entregas; conduz reuniões de entrega e de planejamento e revisão de sprint;
prioriza backlog; cria e gerencia requisitos; remove impedimentos de gestão e infraestrutura;
atualiza Planos de Gestão, de Divulgação, de PI e Produção, e de Gestão de Riscos.
Analista de de Projeto - A contratar - conduz reuniões, diárias, de entrega, de planejamento,
revisão e retrospectiva de sprint; organiza relatórios semanais de acompanhamento; cria e
mantém documentação de auditoria; registra acompanhamento diário; registra e monitora
andamento de atividades e associação com OKRs e entregas; mantém software de gestão de
projeto atualizado; identifica impedimentos do time; registra completude das soluções que
implementam os requisitos.
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Responsabilidades
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Pesquisador Líder Técnico - representa os usuários do produto (product owner); contribui
com requisitos e atividades iniciais do projeto; analisa a viabilidade do empreendimento;
estabelece critérios para aceitar tarefas e KRs; aprova ou nega entregas pois é o responsável
pelo time; alinha expectativas de macroentrega e cronogramas com clientes; define prioridade
de backlog; orienta estudantes; coordena demais pesquisadores; define produções
acadêmicas e PI; aprova participação em eventos; contribui na gestão de riscos.
Pesquisador Sênior - tem know-how do tema de pesquisa do projeto; auxilia coordenador no
planejamento de OKRs; auxilia Líder Técnico na condução da equipe; remove impedimentos
técnicos; elenca atividades de capacitação técnica; representa o time junto do pesquisador
líder técnico; planeja visitas junto do coordenador.
Pesquisador e estudante - executa tarefas técnicas planejadas; reporta andamento e
impedimentos; atualiza quadro de tarefas; cria e mantém repositórios de dados e de
código-fonte.

13

Acompanhamento de Projetos
●

●

Usar Serviço de terceiros para contratação de licenças
○ Jira para gestão da execução
○ Confluence para síntese de OKRs e entregas
○ Projetos sem recurso terão pelo menos uma licença do iTec
○ Capacitação em Jira no Udemy por R$ 30 reais
Reunião de revisão da sprint
○ Acompanhada por analista de operações (Letícia Lima ou a contratar)
○ Registra ata no SEDOC e esclarece dúvidas de gestão
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Contratação de Bolsistas
Pré-Contratação
1.

Enviar para Analista de Operações
(Letícia ou a contratar) texto com
requisitos necessários para a vaga,
documentos a serem enviados e
endereço de e-mail para inscrição;

2.

Critérios objetivos na seleção, incluindo
entrevista.
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Card realizado
para contratação
de bolsistas
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Edital realizado
para contratação
de bolsistas
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Seleção
●
●
●
●

●

Edital publicado nos sites iTec e da FURG;
Card publicado nas redes sociais iTec e C3;
Entrevistas realizadas via videoconferência;
Caso seja desejável coletar informações
antes da entrevista via formulário web, a
serem enviadas junto do currículo, enviar os
campos necessários junto dos requisitos da
vaga;
Após selecionados a contratação é apoiada
pelo EGP. O gerente de projeto deve
preencher os formulários de solicitação de
bolsa e reunir documentos dos bolsistas. O
coordenador apenas aprova (assina).

18

Garantir entregável com TRL 3-6
●

Prever no Plano de Trabalho na
primeira macro-entrega um entregável
pelo menos TRL 3

●

Pode ser uma versão inicial de outro
entregável do cronograma com TRL
mais elevado
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Macroentregas
●

Coletar assinatura do
termo de aceite de
macroentrega junto à
empresa

●

Garantir o pagamento
do repasse da empresa
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Feedback do Cliente
●

Carteira de projetos envia questionário
para avaliação do cliente
trimestralmente

●

Upload no SISPROJ
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Assinatura dos recibos de pagamento de RH
Envio de relatório de atividades
●
●
●
●

FAURG compartilha uma pasta por projeto (conta)
Assinatura mensal
Bloqueio de pagamento para os que não estiverem assinados pelo
bolsista e pelo coordenador
Bloqueio de pagamento no último mês de contrato para os que não
enviarem relatório de atividades
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Entregas do Kickoff
1 semana após contratar gerente ou analista
●
●
●

●
●
●

Estudar o capítulo 3 do caderno de procedimentos (link no site do iTec)
Curso de Jira para Gerente e Analista
Plano de Gestão
○ OKRs semestrais (confluence)
○ Metologia ágil de gestão
■ Scrum + Kanban
○ Backlog de produto (Jira)
Plano de Divulgação (link no caderno de procedimentos)
Plano de PI e Produção (link no caderno de procedimentos)
Plano de Gestão de Riscos (link no caderno de procedimentos)

