ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
(Nome do Projeto)
Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Período do projeto

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Situação

3. Detalhamento das entregas do projeto
Entrega / Quantidade

Data de entrega
Prevista / Real
P:
R:

a.

P:
R:

c.

P:
R:
P:
R:

d.
e.

P:
R:

f.

Farol

Não iniciado.
Previsão de início:
Obs.: (ex: previsão conforme original, cronograma
repactuado, início com atraso de x dias, devido a ..., etc.)
Em andamento, % executado.
Previsão de entrega (há atraso?):
Obs.: (ex: previsão conforme original, cronograma
repactuado, atraso de x dias, devido a ..., etc.)
Suspenso (está dependendo de outra ação, especialmente
externa);
Motivo:
Previsão de entrega (há atraso?):
Cancelado.
Motivo:
Alteração de escopo (pode aparecer em conjunto com as
situações anteriores);
Descrição (inclusão, alteração de redação, mudança de
prazo, mudança de indicador, mudança de quantitativo)
Concluído.
Descrição: (ex: falta aceite, observações sobre o resultado,
produto e/ou serviço entregue)

P:
R:

b.

Situação

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
b.

Legenda
Farol

No projeto
-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo
total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.

-

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol
vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do
prazo total do projeto
Situação conforme previsão inicial.

-

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento de contrato em andamento ou de
orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a entrega do
resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de
algumas das condições anteriores)
Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes interessadas ou
existência de situação que impacta a entrega

-

Situação conforme previsão inicial ou concluído.

-
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