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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações 

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

 

ID Tipo Descrição Conteúdo 
Motivo da 

Distribuição 
Idioma 

1 
Interna 

Relatório de 
Desempenho do Projeto 

Informações para 
monitoramento e 

controle 
Gestão do Projeto Português 

2 
Interna Solicitação de Mudança 

Informações sobre uma 
mudança necessária ao 

Projeto 

Manter todos 
informados a respeito 
da alteração solicitada 

Português 

3 

Interna Ata de reunião 
Informações sobre 

alguma reunião 
realizada no Projeto 

Conhecimento e 
aprovação dos 

participantes da reunião. 
Informação para os 

demais envolvidos que 
não puderam participar 

da reunião. 

Português 

4 
Externa 

Aprovações e 
solicitações da 

prefeitura 

Informações solicitadas 
ou definidas pelo órgão 

público 
Atender à legislação Português 

 

Canal Formato Método Periodicidade 
Recursos 
Alocados 

e-mail Documento Ativa Semanal EasyPMDOC 

Banco de 
Dados 

Sistema Passiva Conforme necessário Planilha Excel 

e-mail Documento Interativa Conforme necessário Editor de texto 

Reunião Documento Interativa Conforme necessário Mesa de reunião 
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ARMAZENAMEN
TO 

 
       

Formato Local Pedr
o 

Souz
a 

Olga 
Souz

a 
Alexandr
e Souza 

Beatri
z 

Souza 

Isabell
a 

Souza 

Vicente 
Mondrago

ne 

Elcy 
Novo 

Horizont
e 

Departamen
to 
da 

Prefeitura 

XLSX 
Pasta 

na 
WEB 

G A       R R   

XLSX 
Pasta 

na 
WEB 

A R R R R G G   

DOC / 
PDF 

Pasta 
na 

WEB 
G R       A R   

DOC / 
PDF 

Pasta 
na 

WEB 
R R       A R G 
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)  

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.  

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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