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Com este livro, você aprenderá a utilizar os principais recursos do Microsoft Project 2013, um
dos softwares mais importantes para a gestão de projetos na atualidade. Ao longo de dez
capítulos, você encontrará atividades passo a pas¬so que, no conjunto, ensinam a montar um
cronograma com tarefas e subtarefas, agendamentos, vínculos, monitoramento de custos e de
outros recursos. Tudo isso com o apoio de atividades-modelo disponibilizadas on-line.
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ApresentaçãoO que é a Nova Série InformáticaA Nova Série Informática foi feita para que
você aprenda informática sozinho, sem professor! Com esta série, você vai estudar os
softwares mais utilizados no mercado, sem dificuldade. O texto de cada volume é
complementado por arquivos eletrônicos disponibilizados pela Editora Senac São Paulo.Para
usar o material da Nova Série Informática, é necessário ter em mãos o livro, um equipamento
que atenda às configurações necessárias e o software a ser estudado.Neste volume, você
encontrará informações básicas para a operação do MS Project 2013, o qual foi estruturado
com base em atividades que lhe permitam estudar o software passo a passo. Para isso, você
deverá ler com atenção e seguir corretamente todas as instruções. Se encontrar algum
problema durante uma atividade, volte ao início e recomece; isso irá ajudá-lo a esclarecer
dúvidas e suplantar dificuldades.Equipamento necessárioPara estudar com este material e
operar o MS Project 2013, é importante que seu computador tenha, no mínimo, as
configurações a seguir:Processador de 1 GHz (32 ou 64 bits).1 GB de RAM (32 bits)/2 GB de
RAM (64 bits).2 GB de espaço disponível em disco.Monitor com resolução de 1024 × 576
pixels ou superior. Requer DirectX10.Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ou
Windows Server 2012.Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 ou Chrome 17.A funcionalidade
e os gráficos do produto podem variar de acordo com a configuração do sistema. Alguns
recursos podem exigir itens de hardware adicionais ou avançados, ou conectividade com o
servidor. Verifique em <>.Ajuste do monitor1. Feche todos os softwares que estiverem abertos
no momento. Esse procedimento é importante, pois, em alguns casos, quando você altera as
configurações do monitor, é necessário reiniciar o computador.2. Verifique se o seu monitor
está devidamente ajustado para trabalhar com este material. Clique com o botão direito do
mouse no canto inferior esquerdo da tela do seu computador. Dentre as opções que o menu
apresentará, clique na opção Painel de Controle com o botão esquerdo do mouse.Será



exibida a janela do Painel de Controle.Além da resolução, é possível alterar o tema e definir
um novo plano de fundo da área de trabalho, entre outros recursos.3. Na opção Aparência e
Personalização, clique em Ajustar a resolução da tela.Será aberta a janela a seguir:4. A
resolução deve estar ajustada para o recomendável de acordo com o monitor utilizado. Clique
no item Resolução e movimente o botão deslizante até a opção indicada.5. Clique nos botões
Aplicar e OK para confirmar.6. Caso tenha alterado as configurações, ao clicar no botão
Aplicar será exibida uma caixa de diálogo solicitando a confirmação. Clique em Manter
alterações se elas forem satisfatórias. Se preferir não fazer alterações, clique no botão
Reverter.7. Feche a janela do Painel de Controle.Você pode localizar a janela Painel de
Controle utilizando outros caminhos.No Windows 8, uma alternativa é aproximar o mouse no
canto inferior direito da tela do seu computador. No menu que aparecerá (figura 1), clique em
Configurações. Veja que aparecerá uma nova janela com algumas opções, dentre elas Painel
de Controle (figura 2). Basta clicar nela e seguir os passos descritos anteriormente.figura
1figura 2Estrutura do livroEste livro está dividido em capítulos que contêm uma série de
atividades práticas e informações teóricas sobre o software.Para obter o melhor rendimento
possível em seu estudo, evitando dúvidas ou erros, é importante que você:leia com atenção
todos os itens do livro, pois sempre encontrará informações úteis para a execução das
atividades;conheça e respeite o significado dos símbolos colocados na margem esquerda de
determinados parágrafos do texto, pois eles servem para orientar seu trabalho;faça apenas o
que estiver indicado no item e só execute uma sequência após ter lido as
instruções.Significado dos símbolosDicaQuando este símbolo aparecer, você terá informações
adicionais sobre o assunto, como dicas, atalhos e sugestões para facilitar o trabalho com o
software. Sua leitura não é obrigatória para o desenvolvimento da atividade, mas lembre-se:
quanto mais informações você tiver, melhor será o seu aproveitamento.ObservaçãoEste
símbolo marca um texto com observações sobre o assunto tratado. Embora importante, sua
leitura não é obrigatória nem interfere diretamente na atividade em execução.AtençãoToda vez
que se deparar com este símbolo, leia com muita atenção o texto que o acompanha, pois as
informações que ele contém afetarão os passos seguintes da atividade. Isso evitará dúvidas
posteriores.ExercícioEste símbolo sinaliza os exercícios propostos apresentados no final da
atividade ou do capítulo. Procure fazê-los antes de iniciar outro capítulo. Eles irão auxiliá-lo a
fixar melhor os recursos estudados.

ApresentaçãoO que é a Nova Série InformáticaA Nova Série Informática foi feita para que
você aprenda informática sozinho, sem professor! Com esta série, você vai estudar os
softwares mais utilizados no mercado, sem dificuldade. O texto de cada volume é
complementado por arquivos eletrônicos disponibilizados pela Editora Senac São Paulo.Para
usar o material da Nova Série Informática, é necessário ter em mãos o livro, um equipamento
que atenda às configurações necessárias e o software a ser estudado.Neste volume, você
encontrará informações básicas para a operação do MS Project 2013, o qual foi estruturado
com base em atividades que lhe permitam estudar o software passo a passo. Para isso, você
deverá ler com atenção e seguir corretamente todas as instruções. Se encontrar algum
problema durante uma atividade, volte ao início e recomece; isso irá ajudá-lo a esclarecer
dúvidas e suplantar dificuldades.Equipamento necessárioPara estudar com este material e
operar o MS Project 2013, é importante que seu computador tenha, no mínimo, as
configurações a seguir:Processador de 1 GHz (32 ou 64 bits).1 GB de RAM (32 bits)/2 GB de
RAM (64 bits).2 GB de espaço disponível em disco.Monitor com resolução de 1024 × 576
pixels ou superior. Requer DirectX10.Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ou



Windows Server 2012.Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 ou Chrome 17.A funcionalidade
e os gráficos do produto podem variar de acordo com a configuração do sistema. Alguns
recursos podem exigir itens de hardware adicionais ou avançados, ou conectividade com o
servidor. Verifique em <>.Ajuste do monitor1. Feche todos os softwares que estiverem abertos
no momento. Esse procedimento é importante, pois, em alguns casos, quando você altera as
configurações do monitor, é necessário reiniciar o computador.2. Verifique se o seu monitor
está devidamente ajustado para trabalhar com este material. Clique com o botão direito do
mouse no canto inferior esquerdo da tela do seu computador. Dentre as opções que o menu
apresentará, clique na opção Painel de Controle com o botão esquerdo do mouse.Será
exibida a janela do Painel de Controle.Além da resolução, é possível alterar o tema e definir
um novo plano de fundo da área de trabalho, entre outros recursos.3. Na opção Aparência e
Personalização, clique em Ajustar a resolução da tela.Será aberta a janela a seguir:4. A
resolução deve estar ajustada para o recomendável de acordo com o monitor utilizado. Clique
no item Resolução e movimente o botão deslizante até a opção indicada.5. Clique nos botões
Aplicar e OK para confirmar.6. Caso tenha alterado as configurações, ao clicar no botão
Aplicar será exibida uma caixa de diálogo solicitando a confirmação. Clique em Manter
alterações se elas forem satisfatórias. Se preferir não fazer alterações, clique no botão
Reverter.7. Feche a janela do Painel de Controle.Você pode localizar a janela Painel de
Controle utilizando outros caminhos.No Windows 8, uma alternativa é aproximar o mouse no
canto inferior direito da tela do seu computador. No menu que aparecerá (figura 1), clique em
Configurações. Veja que aparecerá uma nova janela com algumas opções, dentre elas Painel
de Controle (figura 2). Basta clicar nela e seguir os passos descritos anteriormente.figura
1figura 2Estrutura do livroEste livro está dividido em capítulos que contêm uma série de
atividades práticas e informações teóricas sobre o software.Para obter o melhor rendimento
possível em seu estudo, evitando dúvidas ou erros, é importante que você:leia com atenção
todos os itens do livro, pois sempre encontrará informações úteis para a execução das
atividades;conheça e respeite o significado dos símbolos colocados na margem esquerda de
determinados parágrafos do texto, pois eles servem para orientar seu trabalho;faça apenas o
que estiver indicado no item e só execute uma sequência após ter lido as
instruções.Significado dos símbolosDicaQuando este símbolo aparecer, você terá informações
adicionais sobre o assunto, como dicas, atalhos e sugestões para facilitar o trabalho com o
software. Sua leitura não é obrigatória para o desenvolvimento da atividade, mas lembre-se:
quanto mais informações você tiver, melhor será o seu aproveitamento.ObservaçãoEste
símbolo marca um texto com observações sobre o assunto tratado. Embora importante, sua
leitura não é obrigatória nem interfere diretamente na atividade em execução.AtençãoToda vez
que se deparar com este símbolo, leia com muita atenção o texto que o acompanha, pois as
informações que ele contém afetarão os passos seguintes da atividade. Isso evitará dúvidas
posteriores.ExercícioEste símbolo sinaliza os exercícios propostos apresentados no final da
atividade ou do capítulo. Procure fazê-los antes de iniciar outro capítulo. Eles irão auxiliá-lo a
fixar melhor os recursos estudados.Utilizando o material da Nova Série InformáticaÉ muito
simples utilizar o material da Nova Série Informática. Inicie sempre pelo capítulo 1, leia
atentamente as instruções e execute passo a passo os procedimentos solicitados no
texto.Para verificar os exercícios dos capítulos e as atividades propostas, disponibilizamos no
site da Editora Senac São Paulo os arquivos compactados contendo o conjunto de pastas
referentes aos projetos que serão desenvolvidos ao longo do livro.1. Para fazer o download,
acesse a internet e digite o link:<>2. Ao ser exibida a caixa de diálogo Download de Arquivos,
clique no botão Salvar.3. Faça o download na pasta com o nome arquivos.zip na área de



trabalho (ou em um local de sua preferência).4. Ao ser exibida a caixa de diálogo Download
Concluído, clique no botão Abrir.5. Descompacte os arquivos no local de sua preferência.Boa
sorte!

1Gestão de projetos com o MS ProjectOBJETIVOSVisão geral da gestão de projetosConhecer
a história do MS ProjectEntender os objetivos do MS ProjectPrincipais mudanças da versão
2013 do MS ProjectIntrodução à gestão de projetos com o MS ProjectO MS Project é um
software que tem a finalidade de facilitar o controle de tarefas e projetos, oferecendo recursos
dinâmicos e inteligentes, cuja qualidade é reconhecida mundialmente. Com ele é possível
fazer o planejamento e o controle de projetos simples e complexos; criar cronogramas
detalhados; gerenciar tarefas, custos e recursos; visualizar informações e situações de
projetos de diversas maneiras; colaborar e compartilhar informações a respeito do projeto; e
gerenciar e controlar múltiplos projetos.O Project Management Institute (PMI) define a gestão
de projetos como “a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de
projetos de forma efetiva e eficaz”.[1] O gerenciamento de projetos engloba as seguintes
áreas:EscopoDefine o propósito do projeto e abrange todo (e somente) o trabalho necessário
para finalizá-lo. É o conjunto de atividades, esforços ou tarefas que compõem o todo. A
representação do trabalho identificado é chamada de Estrutura Analítica de Projeto ou
EAP.TempoÉ o prazo estabelecido para o início e a conclusão do projeto, geralmente
controlado por meio de um CRONOGRAMA, que é resultado da análise dos prazos de cada
atividade, espaço ou trabalho, de forma sequenciada, em relação à quantidade de recursos
aplicados e nivelados em cada tarefa.Recursos humanosÉ a equipe de projetos. Identificam-
se as funções e os profissionais capacitados, qualificados e disponíveis para a realização,
acompanhamento e desempenho das atividades.CustoÉ quanto será gasto no projeto. Neste
ponto, temos o ORÇAMENTO, que apresenta as diretrizes e o controle de custos.QualidadeÉ
o controle do conjunto de características que satisfazem as necessidades e motivam a
execução do projeto.ComunicaçãoÉ fundamental na gestão de projetos. Por meio dela, pode-
se controlar os processos que garantem as informações e sua correta
destinação.RiscosDizem respeito aos processos para identificar, analisar, monitorar e
controlar a probabilidade de possíveis impactos positivos ou negativos sobre o
projeto.AquisiçãoÉ a gestão de contratos ou pedidos, permitindo controlar os processos de
compra do produto e/ou dos serviços. O MS Project possui espaços específicos na TABELA
DE RECURSOS para o controle das contratações mediante as alocações em
planilhas.IntegraçãoÉ a área de conhecimento que possui a visão da totalidade do projeto,
permitindo a tomada de decisões relacionadas à concentração de recursos ou esforços
específicos.Histórico do MS ProjectO MS Project é um dos softwares mais antigos da
Microsoft, tendo sido lançado para o ambiente DOS em 1984 como Project. No ano seguinte,
com a versão 2.0, o programa passou a se chamar Microsoft Project e continuou a rodar em
DOS até 1990, quando recebeu a primeira versão para o sistema operacional Windows.Em
1995, foi rebatizado como Microsoft Office Project, apesar de nunca ter sido parte do pacote
Office da Microsoft e de suas atualizações terem saído em períodos diferentes dos demais
softwares da suíte de aplicativos de escritório (1998, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 e
2013).Principais melhorias da versão 2013 do MS ProjectDiferentemente das versões
anteriores do MS Project, a versão 2013 foi lançada com o pacote de aplicativos do Office, no
final de 2012. Sua interface foi totalmente reformulada, seguindo a tendência da Microsoft de
padronizar a aparência do conjunto de softwares do Office 2013.No entanto, há muito mais do
que apenas melhorias visuais. Percebe-se a preocupação da Microsoft em tornar o MS Project



mais intuitivo, tanto para os novos usuários quanto para aqueles que, apesar de já serem
acostumados com sua interface, não conhecem tão bem os processos de gestão de projetos.
Isso fica mais ou menos evidente quando se abre o software pela primeira vez, pois a tela de
boas-vindas oferece auxílio para criar um projeto em quatro etapas.Neste momento, ainda não
veremos como criar um projeto. Antes precisamos contextualizar um pouco mais.Mudanças na
traduçãoOutras melhorias incluem a nova tradução de alguns termos, uma antiga solicitação
de muitos usuários do MS Project. Por exemplo, o termo redistribuição foi alterado para
nivelamento.Os termos Etapa de Projeto e Produto também foram mudados para Marco e
Entrega.Modo de Toque/MouseOutra melhoria importante é o recurso de modo de Toque/
Mouse, que facilita bastante a vida dos usuários de outros dispositivos.Quando o modo Toque
é selecionado, o tamanho da faixa de comandos é ampliado, com o objetivo de facilitar a
navegação em telas sensíveis ao toque.Observe na figura a seguir a comparação entre o
tamanho dos ícones no modo Mouse (primeira imagem) e no modo Toque (segunda
imagem).Modo de agendamentoNa versão 2013 do MS Project, o modo manual de inserção
de novas tarefas continua sendo o padrão de agendamento. Muitos entendem que isso
deveria ter sido revisto, pois é um método que não teve muita aceitação desde que foi incluído
na versão 2010.Caminho da TarefaEste é um recurso novo, localizado na guia de formatação
do Gráfico de Gantt, que possibilita identificar quais atividades serão impactadas quando uma
tarefa específica for alterada.Com essa nova função, é possível destacar em cores diferentes
no Gráfico de Gantt as tarefas predecessoras e/ou sucessoras da que tiver sido
selecionada.RelatóriosNa versão 2010, para acessar o grupo de relatórios, era necessário
acessar a guia Projeto. Nessa versão, os relatórios ganharam uma guia própria, com vários
recursos pré-formatados e agrupados conforme as especificidades de cada categoria: custos,
recursos e progresso.Nas versões anteriores do MS Project, os relatórios já existiam, porém,
seus recursos eram muito limitados. Era necessário também que o usuá-rio possuísse o
Microsoft Excel, pois a visualização se dava por meio da exportação dos dados para esse
aplicativo.Na versão 2013, houve um aumento significativo da quantidade de relatórios e
gráficos que podem ser gerados, e sua criação e personalização ficou muito mais fácil.Por
conta da grande importância que foi dada a esse novo módulo, foi incluído um novo botão de
acesso rápido, situado no canto inferior direito da tela, que permite a visualização do último
relatório gerado.Outras melhoriasA versão 2013 apresenta a possibilidade de gerenciamento
de projetos pela web e a integração com o OneDrive, com o Microsoft Lync, com o SharePoint
e com o MS Office 365, facilitando a comunicação entre a equipe.Resumo do
capítuloParaProcedimentoConfigurações necessárias para a instalação do MS Project
2013Neste capítulo, há a descrição em detalhes das configurações mínimas para a instalação
adequada do MS Project 2013.Ajustar o monitorClique com o botão direito do mouse no canto
inferior esquerdo da tela do seu computador. Dentre as opções que o menu apresentará,
clique na opção Painel de Controle com o botão esquerdo do mouse.Conhecer a história do
MS ProjectNeste capítulo, foi apresentado um resumo da história do MS Project.Conhecer os
objetivos do MS ProjectNeste capítulo, foram apresentados os objetivos do MS
Project.Entender a gestão de projetosEscopo, tempo, recursos humanos, custo, qualidade,
comunicação, riscos, aquisição e integração.Principais diferenças do MS Project
2013Diferenças em relação às versões anteriores do MS Project.Exercício proposto1. Abra o
Painel de Controle e aplique as configurações, conforme demonstrado neste capítulo.[1]
Disponível em https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/WhatIsProjectManagement.aspx. Acesso
em 31-7-2014.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/VWajX/Microsoft-Project-2013-Informatica-Portuguese-Edition


Microsoft Project 2013 Informática Portuguese pdf, Microsoft Project 2013 Informática
Portuguese pro, Microsoft Project 2013 Informática Portuguese portugues, Microsoft Project
2013 Informática Portuguese portuguesa, Microsoft Project 2013 Informática pdf gratis,
Microsoft Project 2013 informática de, Microsoft Project 2013 informática pdf

The book by Reza Alirezaei has a rating of  5 out of 4.0. 2 people have provided feedback.



Language: Portuguese
File size: 20427 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 253 pages
Lending: Not Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

