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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

 

 
 

 
PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo 

  

  
Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

  

   

1.  Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto 

 

 

 

    

2.  Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP 

 

 

 

    

3.  Processos de aceitação das entregas 
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DTP por todos 
os envolvidos

Reunião de 
Definição 
Inicial do 
Escopo

Confecção das atas 
de reunião com 

simultânea 
validação dos 
participantes

Pedro 
elabora a DEP

Reunião para 
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DEP
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envolvidos

Reunião de 
Criação 
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Pedro 
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EAP
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para 
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da EAP

A EAP é alterada 
somente após a 

aprovação de 
uma Solicitação 

de Mudança

Pedro recebe OK 
do executor sobre 

a entrega

Pedro avalia 
requisitos de 

qualidade e convoca 
solicitante e validador

Reunião para 
validação e 

aprovação da 
entrega

Pedro atualiza 
cronograma com 

OK da entrega
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4.  Plano de gerenciamento de mudanças de escopo 

 

 

 

  

Pedro recebe 
solicitação de 

mudança 
aprovada

Pedro direciona a 
solicitação ao 
responsável

Pedro gerencia 
a mudança

Pedro atualiza 
documentos 
associados
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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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