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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

  
PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos 

  

  
Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

  

   

   

1.  Processo de coleta e documentação dos requisitos 

 

 

 

    

2.  Gerenciamento de priorização e configuração dos requisitos 

 

 

No momento inicial, quando do processo de coleta e documentação dos requisitos, será tratado conforme o processo 
anterior.  

 

Durante a execução do projeto será tratado nas reuniões de acompanhamento e gestão do projeto.  

    

3.  Métricas do produto 

  O produto será medido em metros quadrados de construção. 

    

4.  Estrutura de rastreabilidade dos requisitos 

  Será tratada e gerenciada no documento DMMR. 
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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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