
   
 

   
 

 
 
Olá! Hoje iniciamos a publicação do Boletim Momento do Projeto, onde mensalmente 
disponibilizaremos informações sobre gerenciamento de projetos, com o com o intuito 
de subsidiar o trabalho de todos os servidores envolvidos com o tema. 
  
Edição n. 01 - Nesta primeira edição trataremos sobre o conceito de projeto, a 
importância de usar a metodologia de gestão de projetos e como eles são classificados. 
 
O QUE É PROJETO: 
Segundo o guia PMBOK1 6ª Edição, que é um guia de conhecimento em gestão de 
projetos, PROJETO é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 
serviço ou resultado único. Temporário porque tem início e término definidos e único 
porque, apesar da subjetividade nessa definição, há sempre situações que não se 
repetirão da mesma forma que em projetos similares já executados. 
 
POR QUE TRABALHAR UTILIZANDO A METOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS: 
Muitos gestores questionam se não seria menos burocrático realizar as iniciativas sem 
planejamento, somente orientando as equipes. Essa conduta pode até parecer mais 
dinâmica, mas o que acontece é que a equipe se atrapalha, como se tivesse navegando 
sem direção, com alto risco de insucesso. 
 
Trabalhar com projetos, usando a metodologia adequada, permite o alcance dos 
objetivos, de maneira estruturada, com gerenciamento dos riscos e transformando 
estratégias em resultados positivos. 
 
COMO OS PROJETOS SÃO CLASSIFICADOS: 
Projeto estratégico – é o projeto marcado pela sua relevância inovadora e contribuição 
para atingimento da estratégia da organização. Está relacionado às metas e aos 
objetivos estratégicos e suas entregas refletem grande impacto para o alcance da visão 
de futuro pretendida pelos órgãos no seu Planejamento Estratégico. 
 
Projeto funcional – são aqueles não considerados estratégicos, mas que não deixam de 
ter importância para determinada unidade. 
 
No CJF os projetos podem assumir o status de estratégico, de acordo com critérios de 
priorização elencados Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal – MGP 
(https://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/estrategia - Referenciais Metodológicos) e 
após aprovação do Comitê Gestor Institucional do CJF – CGI. Alguns exemplos são o 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, Gestão de Riscos e Nivelamento Tecnológico de 
Obras. 
 
No Observatório da Justiça Federal podemos encontrar o Manual de Gestão de Projetos 
da JF e a relação de projetos do portfólio da Justiça Federal e do Conselho da Justiça 
Federal. 
 
A equipe SEGESP/SUEST/SEG poderá prestar mais informações sobre o assunto, 
basta ligar no ramal 7176. 
 

                                                           
1 PMBOK: Project Management Body of Knowledge - é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizado pelo instituto PMI e é 

considerado a base do conhecimento sobre gestão de projetos por profissionais da área. 

https://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/estrategia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/PMI

