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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Natallya de Almeida Levino
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
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6. Balanceamento de Escopo, Tempo e Custos na Conceituação de Projetos

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

ASSINATURAS:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Apresentação (introdução, desenvolvimento, conclusão)
Espera-se que o candidato:
Introdução:
- Que apresente os elementos que serão tratados no texto;
- a ideia principal sobre o tema e como isso será retratado ao longo do texto.
Desenvolvimento:
- Apresente conceitos;
- Uso de exemplos e contextos práticos;
- Relação entre autores clássicos e literatura recente.
Conclusão:
- Apresente a relevância do tema e Fazer uma argumentação final do tema.
- Apresentar as referências utilizadas no texto

- Conhecimento do PMBOK e PMI;
- Apresentar a definição, conceito de Projeto e seus tipos;
- Mostrar a importância do planejamento, gestão e balanceamento do escopo, tempo e
custo;
- Apresentar como esses elementos são estratégicos e relevantes para a tomada de
decisão;
- Mapeamento do escopo e seus requisitos;
- Definir, Sequenciar e estimar os recursos e durações das atividades;
- Estrutura Analítica de Projeto (EAP);
- Implicações do balanceamento e desbalanceamento na gestão do projeto;
- Estimativa e controle de custos na gestão de projetos.
- Texto com coerência, clareza e capacidade de síntese;
- Aplicação correta da gramática;
- Linguagem formal e acadêmica;
- Uso dos termos técnicos apropriados ao tema.
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Andrew Beheregarai Finger
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFAL

6. Balanceamento de Escopo, Tempo e Custos na Conceituação de Projetos;

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O texto a ser avaliado deve apresentar uma introdução coerente com o tema proposto,
introduzindo ao leitor o tema referente aos 3 elementos, suas interrealções e
consequencia do seu balanceamento para a gestão de projetos. O desenvolvimento deve
ser coerente com o tema proposto, baseado na literatura da área. A conclusão deve ser
apresentada de forma que o leitor entenda a importância das relaçãoes entre os 3
elementos e seu balanceamento, de acordo com as discussões apresentadas.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

O texto deve apresentar, com base na diversidade da literatura, o claro entendimento
sobre a gestão de projetos, a partir de tópicos como: importancia e conceituação a partir
do PMBOK e PMI; o planejamento dentro da gestão de projetos; discussão aprofundada a
respeito de cada um dos 3 elementos (escopo, tempo e custo); importância, causas e
consequencias a partir da interrelação entre os 3 elementos para a gestão de projetos e a
necessidade do seu balanceamento; evolução histórica da discussão sobre o
balanceamento dos elementos, a partir do conceituações do “triângulo de ferro”, pode
ser apresentadas, reforçando a discussão sobre a importância do balanceamento no
planejamento e gestão de projetos.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

O uso e articulação adequado dos termos técnicos deve ser perceptível no
desenvolvimento do texto. Clareza em relação a discussão e apresentação dos pontos
debatidos deve ser apresentada. Objetividade para apresentação das idéias e discussão
em relação aos tematicas, para ideal entendimento do desenvolvimento das idéias e do
texto deve ser apresentada.

ASSINATURAS:
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Marcele Elisa Fontana
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFPE

6. Balanceamento de Escopo, Tempo e Custos na Conceituação de Projetos.

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Espera-se que o candidato seja capaz de organizar o texto apresentando seqüência lógica
e coerência das informações, com o uso apropriado da escrita cientifica. Mais
especificamente, espera-se que:
- A introdução contenha conceitos básicos necessários para a compreensão do tema;
- O desenvolvimento traga conceitos avançados, exemplos práticos e evolução no tema.
Além disso, será observada a citação de autores relevantes no tema;
- A conclusão seja capaz de sumarizar todo o texto, evidenciando os pontos mais
relevantes.
- Apresentação e qualidade das referencias citadas.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

Introdução ao gerenciamento de projetos: Conceitos básicos; Alinhamento Estratégico; e
Processos de gestão de projetos.
PMI (Project Management Institute) e PMBOK (Project Management Body of Knowledge);
Gestão do escopo: Conceitos e definições, Estrutura Analítica de Projetos (EAP);
Gestão do tempo: Definição das atividades, sequenciamento e duração, desenvolvimento
de cronograma;
Gestão dos custos: Planejamento, estimativa e elaboração de orçamento;
Avanços científicos na área.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Neste ponto será observada a coerência gramatical, pontuação e relacionamento entre
parágrafos.
Além disso, o candidato deve apresentar os conceitos técnicos relacionados ao tema.
Por fim, não fugir do tema principal.

ASSINATURAS:

_____Maceio_______________ – AL, _16_ de ____Maio______ de 2022.
Cidade

___________________________
Examinador(a)

