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RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento do plano de projeto de uma ponte de palito de picolé gerenciado através das ferramentas do guia 
PMBOK de gerenciamento de projeto. O trabalho foi criado para participar de uma competição de pontes de palito de picolé no Centro 
Universitário Estácio da Amazônia e, também desenvolver o conteúdo de Gestão de Projetos abordado em aula no Curso de Bacharelado em 
Engenharia Civil. A metodologia utilizada para a elaboração deste projeto visa à correta utilização das ferramentas e técnicas do guia PMBOK de 
gerenciamento de projeto e a correta execução do protótipo da ponte de palito de picolé, seguindo as orientações constantes no regulamento de 
sua competição, visando o melhor aprendizado das técnicas para aplicações posteriores no decorrer da vida acadêmica e profissional. Esse 
regulamento estipulou pontuações, limites, mínimos e máximos, de carga, dimensões e peso da ponte e datas. Após a determinação das 
características e especificações necessárias e definido tipo mais adequado de ponte, o projeto foi gerenciado segundo as ferramentas do guia 
PMBOK. Para elaboração dos mesmos, foram utilizados modelos que deveriam ser seguidos segundo as diretrizes do PMBOK. Para elaboração 
deste projeto forma utilizadas as seguintes ferramentas: termo de abertura de projeto, plano de gerenciamento de projeto, status report e lições 
aprendidas. A principal ferramenta é o plano de gerenciamento de projeto onde estão contidas as seguintes informações do escopo, tempo, 
recursos humanos, aquisições, riscos, qualidade, comunicação e custos do projeto. Ao final do projeto, que se deu após o teste de carga das 
pontes, ficou evidenciado que houveram erros nas determinações de carga máxima e eficiência da ponte, porém o gerenciamento do projeto se 
mostrou muito eficaz no decorrer de todas as fases anteriores e posteriores ao projeto, deixando claro que o motivo pelo sucesso não ter sido 
absoluto foi a inexperiência e falta de tempo para aprimorar os conhecimentos para a construção da ponte. As ferramentas do guia PMBOK se 
mostraram muito eficazes no gerenciamento do projeto e na orientação da equipe na busca pelo sucesso do projeto. Os objetivos foram, no 
geral, atingidos pois todas as etapas foram concluídas dentro do prazo e seguindo os parâmetros de qualidade propostos. Houveram acertos e 
erros na elaboração do projeto, porém servirão de experiência, que tanto fez falta neste, para a elaboração de projetos futuros.
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