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INTRODUÇÃO

O Escritório de Projetos da Sead atua na avaliação e acompanhamento dos impactos das ações desenvolvidas dentro dos 
projetos do órgão, monitorando o cumprimento de atividades e ações dentro dos cronogramas propostos pelas áreas para 
o alcance do projeto, cabendo à equipe envolvida se informar sobre prazos e ações em andamento.

Administrado pela Diretoria de Gestão Estratégica Monitoramento e Avaliação – DGMA, o EGP consolida competências 
gerenciais e de gestão de projetos, contribuindo para a condução das atividades em conjunto com os responsáveis, líderes 
e membros da equipe do projeto nomeados conforme tais atribuições.

O andamento dos projetos é apresentado mensalmente através do Relatório de Gestão mensal além de exposto pelos 
respectivos responsáveis ao Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário mediante convocatória 
de reuniões.
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1. REDMINE
Trata-se de um software livre, baseado na web, utilizado na gestão do Escritório de Gestão de Projetos da Sead. A ferramenta, 
que dá suporte a metodologia e possibilita o acesso aos responsáveis pela execução e monitoramento de cada projeto, 
possibilita a geração de relatórios de acompanhamento e gestão do portfólio.

Para isso disponibiliza informações como calendários e gráficos de Gantt para auxiliar na representação visual dos projetos 
e respectivos deadlines (prazos de entrega). O software trabalha ainda com múltiplos projetos, e por ser multiplataforma 
suporta diversos bancos de dados.

Dentre as principais características estão o controle de acesso baseado em função flexível, sistema flexível de rastreamento 
de problemas; gerenciamento de documentos, arquivos e notícias; notificações por e-mail; rastreamento de tempo; campos 
personalizados para problemas; entradas de horas, projetos e usuários; e suporte multilíngue.

O Manual apresentado vai esclarecer os níveis de acesso ao Redmine para gestão dos projetos pelas áreas, e o passo a 
passo para preenchimento das abas e informações necessárias. Dessa forma, quando surgir dúvidas ou novos elementos 
no Software, o Manual também acompanhará essas atualizações.
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2. PERFIL DE ACESSO
Os acessos ao Redmine serão realizados sob 5 perfis:

2.1 Responsável

O Responsável pelo Projeto, conforme Portaria nº 601, 25/10/2017, no art. 4º § 1º, é o gestor responsável pela área da Sead 
que patrocinará o projeto para o alcance dos resultados propostos, articulando, acompanhando seu desenvolvimento, 
reportando os resultados lcançados e indicando o Líder do Projeto.

No redmine, cabe o responsável visualizar a execução do seu projeto, bem como analisar as informações registradas pelo 
Líder do projeto. Esse perfil permitirá ao usuário:

- Visualizar o Projeto;
- Gerenciar membros;
- O Gerenciamento de documentos, arquivos, fóruns, notícias e wiki;
- Visualizar o Calendário e o gráfico de gantt.

2.2 Líder

Segundo o art. 4º § 2º da Portaria nº 601, 25/10/2017 o Líder do Projeto é o responsável por indicar e gerir a Equipe do 
Projeto, se reportar ao EGP e ao Responsável pelo Projeto para o monitoramento do projeto durante seu ciclo.

Cabe a esse perfil preencher as tarefas pactuada no cronograma do projeto. O líder também deverá registrar as boas práticas 
e justificar os desvios na execução. Esse perfil permitirá ao usuário:

- Visualizar o Projeto;
- Gerenciar membros;
- Preencher as tarefas no prazo pactuado; (caixa)
- O Gerenciamento de documentos, arquivos, fóruns, notícias e wiki;
- Visualizar o Calendário e o gráfico de gantt. 

2.3 Equipe

A Equipe do Projeto será responsável por realizar as tarefas definidas para o projeto e se reportar ao Líder do Projeto. Sua 
atuação é focada na execução propriamente dita, realizando as atividades que forem elencadas na etapa de planejamento, 
de acordo com os prazos, qualidade e escopo determinados, atribuição dada pela Portaria nº 601, 25/10/2017 art. 4 § 3.
A equipe dará suporte ao Líder do projeto, na execução das tarefas pactuadas. 

Esse perfil permitirá ao usuário:

- Postar mensagens no Fórum e comentar as notícias
- Visualizar as tarefas, calendário, gráfico de gantt, documentos, arquivos e wiki.

2.4 Escritório de Projeto

Cabe ao escritório de projeto o monitoramento e o gerenciamento do projeto no Redmine. A esse perfil caberá:
- A Criação do projeto;
- O registro e gerenciamento de membros do projeto;
- O registro das tarefas pactuadas no cronograma, bem como suas alterações quando houver necessidade; 
-  O Gerenciamento de documentos, arquivos, fóruns, notícias e wiki;
- Visualizar o Calendário e o gráfico de gantt.
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2.5 Observador

O observador é um perfil que tem algum interesse no projeto, podendo ou não ser da área de atuação do projeto, a ele cabe 
só visualizar a execução do projeto.

3. ACESSO AO SISTEMA  
Para acessar o sistema, é necessário efetuar o login utilizando o usuário e senha cadastrado no e-mail enviado pela equipe do 
EGP. Após o primeiro acesso é necessário alterar a senha.

4. ABAS DO REDMINE  
O usuário logado terá acesso, na página principal, somente ao(s) seu(s) projeto(s). Ao clicar no projeto terá acesso as abas do 
Redmine.
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4.1 Visão geral

Na visão geral encontram-se informações como o objetivo do projeto; a área da SEAD responsável pelo projeto; além de 
informações sobre as tarefas como: o número de atividades e documentos abertas, fechadas e o total. O usuário também 
poderá acessa por lá as opções ver todas as tarefas / calendário/ Gantt.

A visão geral também informará aos membros do projeto quem faz parte do escritório de projetos; responsável; equipe e 
observador (quando houver).

4.2 Atividade

A aba atividade mostrará as atividades realizada 
no mês contento o dia e a hora, ao clicar no 
ícone anterior você terá acesso as essas infor-
mações de todo o projeto. 

Objetivo

Área responsável

Tarefas
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4.3 Planejamento

No Planejamento o usuário terá acesso ao todo o projeto dividido por suas versões e dentro de cada versão suas atividades. 
Também é possível visualizar o percentual realizado de cada versão, quantas tarefas tem no total, quantas já foram realizadas 
e quantas já foram fechadas.

4.4 Tarefas

A aba tarefas mostrará todas as tarefas do projeto, as tarefas são apresentadas como uma planilha, onde terá informações como: 
nº da atividade no redmine; versões, tipo, situação, título, atribuído para, % terminado.

O usuário poderá também aplicar filtros por situação da atividade (“aberta”; “igual a”; “diferente de”; “ fechada” e “todas”).
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Como preencher as tarefas

O usuário (Líder) entrará na aba Planejamento/ tarefas clicará na atividade a ser preenchida e clicará no ícone do “Editar”.  

O usuário preencherá as seguintes informações: 
    • Situação: Nova, em execução, concluída, Cancelada;
    • %  terminado ( 0% a 100%) ;
    • Data de conclusão; 
    • Notas nesse campo o usuário fará algumas observações ao projeto, como se ocorreu algum atraso na execução da 
tarefa, ou se aconteceu algum fator positivo durante a execução da atividade. O usuário poderá anexa arquivos relacio-
nado a execução da atividade.

O usuário também 
poderá criar uma nova 
tarefa ao clicar na opção 
“Adicionar”, na atividade 
selecionada
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4.5 Gráfico de Gantt

Na aba “Gantt” o usuário poderá visualizar a duração de cada atividade do projeto das diferentes versões, por meio de barras 
horizontais, através do Gráfico de Gantt.

4.6 Calendário

Com o Calendário o usuário visualizará as atividades por dia do mês. O usuário poderá aplicar filtros por situação da atividade 
“aberta” ; “igual a” ; “diferente de”; “ fechada” e “todas” e também poderá escolher o mês e o ano que deseja visualizar.

Ao passar o mouse em cima atividade, um detalhamento da mesma será exibido.

Ao passar o mouse em cima atividade, um detalhamento da mesma será exibido.
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4.7 Notícias

Na aba Notícias o usuário poderá adicionar notícias relacionada ao projeto com a possibilidade de anexar arquivos.

4.8 Documentos

Na aba Documentos o usuário poderá visualizar os documentos gerados no projeto, como o TAP, EAP, Cronograma e 
outro documento que for produzido no andamento do projeto.

4.9 Wiki

Na aba Wiki a equipe do projeto pode compartilhar notícias, informação relativa ao projeto.
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4.10 Arquivo

Na aba Arquivos ficam registrados os arquivos inserido ao longo da execução do projeto.
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