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APRESENTAÇÂO

Este  Manual  apresenta  o  padrão  de  uso  do  software  REDMINE,  para  Gerenciamento  de  Projetos  no 
Departamento de Tecnologia da Informação da PRODESAN S/A. O objetivo deste manual, que também 
pode ser chamado de guia ou roteiro, é facilitar o entendimento dos profissionais do Departamento de 
Tecnologia  da Informação de como trabalhar  com esse software,  bem como esclarecer  as etapas que 
devem ser seguidas, para que os esforços atinjam objetivos mensuráveis.
Para  melhor  compreensão,  algumas  telas  foram  copiadas,  com  o  intuito  de  ajudar  a  localização  do 
procedimento, mas sua resolução não é boa o suficiente para total entendimento.
No decorrer deste manual, serão tratados como : 

• menu superior – o menu localizado bem ao topo da tela, de fundo preto
• menu principal – o menu localizado na faixa azul
• submenu – o menu que é apresentado em forma de paletas

INSERÇÃO NA MGP

 O REDMINE é uma ferramenta que deverá auxiliar o Gerenciamento de Projetos da PRODESAN, apoiando 
diretamente:

• Nos processos de Planejamento 
◦ no Gerenciamento do Tempo   - enquanto definição das atividades, estimativa de duração das 

atividades, desenvolvimento de cronograma e sequenciamento das atividades

• Nos processos de Monitoramento e Controle
◦ no Gerenciamento do Tempo   - no controle do cronograma, enquanto ferramenta para apontar 

evolução das atividades e das entregas;
◦ no Gerenciamento de RH   - no gerenciamento da equipe do projeto, enquanto ferramenta para 

apontar as divisões de tarefas, responsabilidades, produtividade
◦ No Gerenciamento de Comunicações   – enquanto provedor de informação para composição 

dos  Relatórios  de  Desempenho  e  enquanto  disseminador  de  informações,  de  forma 
diferenciada, para as partes interessadas, seja ela informações de andamento, registro de 
mudanças e repositório de comunicação entre equipes;
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Indiretamente  também  apoiará  os  demais  gerenciamentos  dos  processos  de  Planejamento  e  o  de 
Monitoramento e Controle, pois proverá informações para tomadas de decisão,  acompanhamento de riscos 
e qualidade, necessidade de aquisições/contratações,  gerenciamento das mudanças, controle de escopo.
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O REDMINE 

O  REDMINE  é  um  gerenciador  de  projeto  flexível  para  Web.  Escrito  usando  Ruby  on  Rails  [5]  e 
disponibilizado sob licença GPL, pode ser configurado para rodar em várias plataformas e suporta diversos 
bancos de dados. Suas funcionalidades mais importantes incluem:

• suporte a múltiplos projetos,
• níveis flexíveis de acesso e controle,
• sistema para tipos de tarefas diferentes,
• gráfico de Gantt e de calendário,
• funcionalidade como notícias, documentos e gerenciamento de arquivos,
• suporte a feeds e notificações por email,
• wiki por projeto,
• fórum por projeto,
• gerenciamento de tempo,
• relatórios diversos de uso da ferramenta,
• colunas ajustáveis por tarefas, tempo gasto, projetos, usuários,
• integração com Sistema de Controle de Código Fonte (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar e Darcs),
• suporte a autenticação com LDAP,
• suporte a autoregistro de usuário,

Através de um usuário administrador, o aplicativo é configurado para que trabalhe alinhado aos padrões e 
metodologias da organização. 

O REDMINE trabalha com módulos , cada um com sua função, que podem ser adicionados, excluídos e/ou  
configurados. São eles:

• Gerenciamento de Tarefas  
• Gerenciamento de Tempo 
• Notícias 
• Documentos 
• Arquivos 
• Wiki 
• Repositório
• Fóruns 
• Calendário 
• Gantt: 

Módulos adicionais podem ser adicionados ao sistema usando Plugins REDMINE. Plugins apenas podem 
ser instalados pelo administrador.
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Configurando o ambiente 

1.Configurações padrões

Antes de começar a utilizar o REDMINE, é preciso configurar o ambiente. Essa configuração deve ser feita  
pelo usuário “Admin”, que tem privilégio especiais, acessando a opção  “Administração” do menu superior, e  
“Configuração”, do menu lateral.

O ambiente configurado, será válido para todos os projetos. Entre as configurações mais básicas, podemos 
citar  o  título  da  aplicação,  que  aparecerá  no  topo  da  faixa  azul,  quando  qualquer  usuário  acessar  o 
REDMINE,  dados  do  servidor,  protocolo  de  comunicação,   idioma  padrão,  formatos  de  exibição, 
configurações default para formatos, campo, módulos, etc.

2. Usuários

Para visualizar  dados de projetos públicos,   não precisa estar cadastrado no REDMINE, entretanto para se 
acessar dados específicos, assim como efetuar registros, o usuário precisa ser identificado, e portanto, ser 
cadastrado como usuário. É a partir dessa base de usuários que o gerente de projeto alocará seus recursos 
humanos.

O acesso através de autenticação é opção do administrador, e nesse caso, ao se cadastrar um usuário, 
atribui-se a ele uma senha de acesso.

Acessando a opção  “Administração” do menu superior, e “Usuário”, do menu lateral,  é apresentada uma 
lista com os usuários já cadastrados. Para se inserir novo usuário, basta acessar a opção  “+Novo usuário”, 
que será apresentada a tela para cadastro:
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3. Grupos

Você  pode  criar  grupo  de  usuários  para  que,  durante  as  demais  fases,  possa  atribuir  regras  e/ou  
permissões iguais para todos - um usuário inserido num grupo herda todos o privilégios do grupo.

Para criar grupos, acesse a opção “Administração” no menu principal e “Grupos” no menu lateral.

Além de se criar um grupo, pode-se alocar recursos a eles e defini-lo para um ou mais projetos.

4. Papéis

Durante o projeto, em cada etapa, existem integrantes com responsabilidades diferentes. O conceito de 
papel  é de se criar uma característica de usuário que possui  permissões específicas, garantindo assim 
integridade de informações e até mesmo de processos. Por exemplo, um determinado tipo de usuário não 
pode registrar ou alterar informações relativas à tarefas, ou um outro tipo pode registrar mas não pode 
alterar a situação, ou excluir tarefas.

O  papel  de  um usuário  é  atribuído  por  projeto,  pois  num  ele  pode  ser  o  gerente,  e  noutro  simples  
participante. São eles:

• Gerente   - o líder do projeto, que será responsável pela configuração do ambiente e administração 
dos recursos e tarefas do projeto;

• Desenvolvedor   - cada membro da equipe que será responsável por uma ou mais tarefas;
• Documentador   - membro da equipe que terá a atribuição de cuidar dos registros no aplicativo, como 

registrar andamento das tarefas, enviar notícias, registrar fatos, quando esses registros não forem 
feitos pelos próprios desenvolvedores e gerente. Deverão estar presentes em projetos maiores, ou 
que a equipe não tenha acesso fácil ao aplicativo.

• Observador   - pessoas que têm acesso ao aplicativo somente para acompanhamento da evolução 
do projeto.
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Existem ainda dois outros papéis que são do sistema e, portanto, não podem ser deletados, mas podem ser 
configurados: 

• não membro    - o usuário é registrado no REDMINE, mas não pertence ao projeto;
• anônimo   - o usuário não é cadastrado no REDMINE, ou seja, terá visão de tudo que é público, sem 

se logar na aplicação.

Como  padrão  do  REDMINE,  ao  acessar  a  opção  “Administração”  no  menu  principal  e  “Papéis  e 
Permissões” no menu lateral, será apresentada uma relação dos papéis já definidos - existem os papéis 
padrões, que podem ser alterados e/ou excluídos, caso seja de interesse.

Para  se criar  um novo  papel  (opção “+Novo Papel”)  ou alterar  as  permissões de um papel  existente,  
devemos informar  suas  permissões   por   módulo  (projeto,  fórum,  calendário,  gantt,  gerenciamento  de 
tarefas etc). 

Para facilitar e agilizar o processo de criação, ao se criar um novo papel, podemos usar o recurso de criá-lo 
copiando um fluxo de trabalho de outro já existente.
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5. Tarefas 

São os itens de uma versão, ou seja, cada item que será executado. Podem ter uma relação hierárquica 
(pai/filho) entre si, portanto, as tarefas filho serão consideradas como subtarefas - as subtarefas aparecem 
indentadas em relação à tarefa pai no gráfico de Gantt. Essa relação é definida ao se criar uma tarefa filho,  
e informar qual a tarefa pai.

As tarefas possuem atributos próprios como descrição, data de início, prazo previsto e, geralmente, são 
atribuídas a um membro do grupo, que fica responsável por ela. Possuem ainda alguns atributos tabelados 
pelo administrador, como “situação” e “tipo”, onde:

• Situaçã  o - demonstra a fase em que a tarefa se encontra, e está diretamente relacionada ao 
processo de desenvolvimento. 

• Tipo   - caracteriza o tipo de tarefa que será executada.

São criadas por projeto, pelo líder de projeto, usando a opção “Nova tarefa”, do menu principal .

5.1 Tipo de Tarefas 
O tipo de tarefa, além de qualificá-la para análise gerencial, auxilia na especificação de suas atividades,  
pois, de acordo com o tipo do projeto, direcionará as atividades-padrão e os processos relacionados. Uma 
tarefa pode ser dos tipos:

• Bug -  Erro conhecido,  cujo acerto deverá ser  priorizado e inserido no planejamento.  Enquanto 
estiver aguardando priorização, é mantido na versão ”backlog”. Assim que é priorizado, deve ser 
incluído na versão correspondente, e deverá manter seu tipo de tarefa.

• Correção - Acertos não planejados no sistema, que devem ser corrigidos assim que identificados 
para não interferir na disponibilidade, integridade ou continuidade do serviço. Ou seja, são criados 
na versão corrente do momento que são identificados.

• Funcionalidade - Função definida e acordada sobre o que o sistema deve fazer, diretamente ligado 
ao negócio, ou seja, requisito funcional. Pode ser uma funcionalidade nova ou uma manutenção 
evolutiva  numa funcionalidade  existente.  Neste tipo de tarefa,  deve  ser  atribuído os pontos de 
função (PF) correspondente- novo ou o da alteração.

• Melhoria  –  Utilizada  para  tarefas que  implementam uma funcionalidade  já  existente,  mas não 
alteram o negócio, ou seja, implementam um recurso técnico, uma nova forma de leitura dos dados,  
ou similares. Caso a alteração altere os pontos de função, como no caso de inclusão de campos 
numa consulta existente, este deve ser computado.

• Requisito  Não  funcional -  Função  definida,  relacionada  ao  uso  da  aplicação  em  termos  de 
desempenho,  usabilidade,  confiabilidade,  segurança,  disponibilidade,  manutenibilidade  e 
tecnologias envolvidas.  
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• Suporte - Utilizada para tarefas que devam ser executadas para preparar e/ou manter ambientes 
de infra.

• Documentação -  Utilizada para tarefas que tenham objetivo exclusivo de gerar  documentação, 
desvinculadas  às  etapas  de  uma  metodologia  (pois  nesse  caso  estarão  inseridas  nas  tarefas 
pertinentes).

• Atividade - Utilizada para tarefas em geral fora da metodologia de projetos e de desenvolvimento, e 
que não tenham nenhuma caraterística específica, já tipificada.

• Gestão – Utilizada para tarefas executadas para gerenciamento do projeto

5.2  Tipos  de  Subtarefas   -  embora  também  possam  ser  usadas  como  tarefas,  os  tipos  a  seguir 
caracterizam as tarefas que ficam vinculadas a uma tarefa pai e geralmente estão alinhadas com uma 
metodologia específica, o que auxilia no sequenciamento de ações. 

Metodologia de Desenvolvimento de Aplicação: 
Podem ser subtarefas de tarefas do tipo fbug, uncionalidade, melhoria e requisitos não funcionais

• D1-Requisitos - Fase da metodologia de desenvolvimento que tem a função de levantar, indicar e 
priorizar o que o sistema deve fazer;

• D2-Análise  - Fase da metodologia de desenvolvimento que tem a função de detalhar, planejar e 
modelar como o sistema deve implementar suas funcionalidades;

• D3-Desenvolvimento - Fase da metodologia de desenvolvimento de construção da funcionalidade 
modelada;

• D4-Qualidade - Fase da metodologia de desenvolvimento de controle de qualidade para garantir  
que a funcionalidade atende o requisito e foi construída dentro de padrões de qualidade .

Metodologia de Gerenciamento de projetos:
Podem ser subtarefas de tarefas do tipo Gestão

• P1-Iniciação - Fase de Iniciação da Metodologia de Projetos; 

• P2-Planejamento - Fase de Planejamento da Metodologia de Projetos; 

• P3-Controle e Execução - Fase de Controle e Execução da Metodologia de Projetos; 

• P4-Encerramento - Fase de Encerramento da Metodologia de Projetos.
 
São criadas pelo Administrador, usando a opção “Administração” do menu superior e “Tipos de tarefas”.
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5.3 Situação das Tarefas
Demonstra  a  fase  em  que  a  tarefa  se  encontra  e  está  diretamente  relacionada  ao  processo  de  
desenvolvimento. Pode ser:

• Nova   - situação padrão que é atribuída no momento da criação da tarefa. Significa que a tarefa  
ainda não foi iniciada nem atribuída a nenhum membro;

• Em andamento   - situação que deve ser atribuída pelo líder de projeto no momento que é iniciada,  
ou seja, atribuída a algum membro, informando data início, data prevista e tempo estimado.

• Resolvida   - situação que deve ser atribuída pelo responsável pela tarefa quando a tiver finalizado 
(100%).

• Finalizada   - situação que deve ser atribuída pelo líder de projeto, após ter homologado a aceitado a 
tarefa como concluída satisfatoriamente. Caso não homologue, deve retornar à situação de “em 
andamento”.

• Interrompida   - situação que deve ser atribuída pelo responsável pela tarefa, ou pelo líder de projeto,  
caso alguma mudança seja identificada e acordada entre os stakeholders, ou por decisão do líder, 
quando a continuidade da tarefa depende de um fator alheio. Neste caso, ao retornar a execução 
da tarefa, para que não se perca o planejamento anterior, deve-se criar outra tarefa com a opção 
“duplicar”, atualizando a data do novo início, previsão de término, e na descrição, fazer referência à 
tarefa que está sendo retomada – procurar documentar de forma concisa e completa o motivo da  
interrupção e condições de retomada.

• Cancelada   -  situação  que  deve  ser  atribuída  pelo  líder  de  projeto  caso  alguma mudança seja 
identificada e acordada entre os stakeholders, de forma a documentar a desistência da mesma.

As  situações  Nova,  Em  andamento,  Resolvida  e  Interrompida  são  consideradas  tarefas  abertas,  e  a 
Finalizada e Cancelada, tarefas fechadas.

São criadas pelo Administrador, usando a opção “Administração” do menu superior e “Situação das tarefas”.

6. Fluxo de trabalho

O fluxo de trabalho definirá as permissões de cada papel para cada tipo de tarefa em relação ao desenrolar  
das tarefas, passando por seus diversos status (situações). Ou seja, a partir da seleção de um papel e de 
um tipo de tarefa, indicamos quais as mudanças de situação - atual para uma nova situação - aquele papel  
pode  fazer.  Por  exemplo,  o  desenvolvedor  pode  alterar  para  “resolvida”,  somente  as  tarefas  “em 
andamento”, e não podem “finalizá-la”.

O fluxo de trabalho pode ainda ser atribuído considerando transações adicionais, no caso do usuário ser o 
autor ou o responsável pela tarefa.
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**** precisamos definir o nosso  fluxo

Para  uma  visão  resumida  dos  fluxos  atribuídos,  o  REDMINE  dispõe  de  uma   opção  “Resumo”,  que 
demonstra quantas atribuições estão autorizadas, por papel x tipo de tarefas: 

7. Campos Personalizados

O REDMINE nos dá a opção de criar campos personalizados para atender as características próprias da 
organização e/ou do projeto. Esses campos personalizados podem ser atributos de: tarefas, tempo gasto, 
projetos, versões, membros, grupos, atividades, prioridades de tarefas, categoria de documentos. Para cada 
item possui dados específicos - tamanhos, preenchimento padrão, se são obrigatórios, para qual tipo de 
tarefa são pertinentes etc.

Estão definidos:
• para projeto 

◦ Tipo de projeto  , que pode ser a mesma utilizada na metodologia de Gerenciamento de Projeto 
(categoria  presente  no  TA),  por  exemplo:  Pesquisa,  Desenvolvimento  de  aplicação, 
Infraestrutura, Processos, Outros;
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• para tarefa 
◦ Pontos  de  função   -  informação  do  número  de  pontos  de  função  de  uma  determinada 

funcionalidade e, portanto, são somente para tarefas do tipo Funcionalidade e melhoria (quando 
de funcionalidades já implantadas)

◦ Complexidade   -  serve para caracterizar  o tamanho do esforço que será necessário para a 
realização da tarefa. É pertinente a todas as tarefas, exceto às de gestão e suas subtarefas (de 
gerenciamento de projeto). Podem ser:
1. baixíssima
2. baixa
3. média
4. alta
5. altíssima

Quem tem permissão de criar  campos personalizados é  o  administrador,  que o faz através  da opção  
”Administração”, no menu principal e “Campos Personalizados” no menu lateral:

8. Tipos e Categorias

Neste item podemos cadastrar alguns tópicos que são utilizados por todos os sistemas: Atividades (para o 
registro de horas), Prioridade das tarefas e, Categoria dos documentos.

São criadas pelo Administrador, usando a opção “Administração” do menu superior e “Tipos & Categorias”.

8.1  Atividade (registro de horas)

A atividades são usadas no momento do registro  do esforço  de trabalho,  ou seja,  tem o conceito  de 
apropriação. Deverão ser criadas pensando-se em qualificar o gênero da atividade realizada. Caso, no 
projeto, as atividades cadastradas não atendam ao gerente, este deve se comunicar com o Administrador  
para estudarem, juntos, a criação de novas atividades:
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• técnica   -  atividades relacionadas à execução de atividades que tenham caráter técnico, como 
desenvolvimento, suporte, configurações, análises, levantamento de requisitos;

• documentação   - atividades que visam documentar o serviço que está sendo realizado, como 
elaboração de documentos, alimentação de aplicativos com dados de registros;

• capacitação   - atividade de treinamento (seja ministrando, seja sendo treinado), participação em 
seminários, workshops (associados  ao projeto e reconhecidos pelo cliente);

• administrativa   - atividades que visam organizar  e cumprir  procedimentos para que o projeto 
desenrole,  como  participar  de  reuniões,  efetuar  despachos  em  processos,  elaborar  atas, 
planejar ações;

8.2 Prioridade das Tarefas

A prioridade das tarefas são usadas no momento do cadastro das tarefas, e tem o objetivo de ressaltar a 
importância e urgências das mesmas: baixa, normal, alta, urgente, imediata

8.3 Categorias de Documentos

Usados para qualificar o documento que está sendo anexado ao aplicativo, podendo ser: 

• usuário   - documento que deve ser disponibilizado para todos, inclusive de usuário, relacionados ao 
negócio,  como  glossários,  diagramas  de  negócio,  especificação  de  regras,  help,  documentos 
fornecidos pelo usuários, como modelos de relatórios, formulários, dentre outros;

• documento  técnico   - todo documento que será utilizado pela equipe do projeto e que contenha 
instruções, orientações, regras de execução etc. São as especificações das funcionalidades que 
os analistas passam para os desenvolvedores, a modelagem de dados, catálogos de objetos etc.

• documento  gerencial   - todo  documento  que  tenha  como objetivo  acompanhar  a  evolução  do 
projeto,  delimitar  escopo e registrar  fatos importantes.  São por  exemplo as atas de reuniões,  
documentação do Gerenciamento do projeto (TA, RD, DOCA).
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Usando o REDMINE

Iniciando um projeto
Ao receber um Termo de Abertura de projeto (TA), e elaborar o Plano do Projeto (PP), o gerente/líder do  
projeto  deverá  cadastrar  seu  projeto  no  REDMINE.  Cada  projeto  tem  suas  peculiaridades,  assim,  o 
REDMINE permite que se configure um projeto diferente de outro. Deverá seguir as seguintes etapas:

1. Cadastrar o projeto

Os projetos cadastrados aparecem na página inicial ao se logar, com uma estrela nos projetos que 
o usuário está cadastrado como membro. Os novos projetos são criados pelo administrador ou pelo 
gerente/líder de projeto, usando a opção “projetos”  no menu superior e “+ novo projeto”    
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Para se criar um projeto, deverão ser informados:

 a) os dados gerais do projeto - nome (precisa ser único), subprojeto de (permite que você defina 
um projeto  pai  para  o  projeto  a  ser  criado),   descrição  (aparece  na  visão  geral  do  projeto), 
identificador (usado na aplicação para varias coisas - ex: em URLs; precisa ser único; uma vez que o 
projeto for criado, este identificador não pode ser modificado), público (se marcado, o projeto pode ser 
visto por todos os usuários, incluindo aqueles que não são membros do projeto. Se desmarcado, somente 
os membros do projeto têm acesso a ele, de acordo com as permissões.), tipo (este deverá seguir a 
tipificação utilizada no Termo de Abertura (TA).

 b) quais módulos do REDMINE serão utilizados pelo projeto. Como padrão, deverão ser usados 
sempre:  o gerenciamento de tempo,  gerenciamento de tarefas, Gantt,  Documentos, Wiki e 
Arquivos. Os demais, são por opção do gerente.

 c) tipos de tarefas que poderão ser usadas - que será adequada ao tipo de projeto

 d) campos personalizados que serão usados – escolher, dentre os campos personalizados criados 
pelo Administrador, quais poderão ser usados no projeto específico. Caso necessite de outro 
campo, deverá solicitar ao Administrador.

Uma vez criados os projetos, eles só poderão ser excluídos pelo Administrador. O gerente/líder de 
projetos poderá alterar alguns de seus dados através da opção  “Configurações” do menu principal e 
as opções “Informações” e “Módulos” do subMenu.
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 2. Alocar membros

Através da opção  “Configurações” do menu principal e  “Membros” do subMenu temos acesso a 
uma tela onde todos os usuários cadastrados no REDMINE (pelo Administrador) aparecem na 
lateral direita, e os usuários alocados como membros do projeto, relacionados no corpo principal 
da tela.

Para se alocar um usuário, basta selecioná-lo, e marcar o papel que ele terá. Você pode adicionar  
um usuário ou grupo, com um ou com múltiplos papéis em um determinado projeto.

Após a inclusão do membro, para alterar seu papel, basta clicar no ícone de edição, ao lado de 
seu nome.
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 3. Criar Versões 

Versões  são  Fases ou  Milestones que  funcionam como um agregador  de  tarefas,  que  variam 
conforme o projeto. Podem ter cunho funcional ou temporal.

Deverão  ser  numeradas sequencialmente (por  exemplo  01 SIGES Novo),  e  deverá haver  uma 
versão chamada “00 Backlog”, para que o grupo documente as tarefas identificadas, mas ainda não 
planejadas e outra 00 Gerenciamento”, para os registros das taregas de gerenciamento do projeto.

Entre seus atributos de identificação,  possui o atributo de Status, que  permite controlar como as 
tarefas podem ser definidas para a versão: 
• aberto: sem restrição (padrão) 
• travado: não é permitido definir novas tarefas para a versão 
• fechado:  não é permitido definir novas tarefas nem reabrir tarefas 

São criadas por projeto pelo líder de projeto, usando a opção “Configurações”, do menu principal e 
“Versão”, do subMenu.

 4. Definir Categorias de Tarefas

Categorias são criadas para permitir  um agrupamento específico das tarefas,  de acordo com o 
projeto. Podem se referir  a módulos de uma aplicação, tipos de serviços,  origens da demanda, 
dentre outros.

São criadas por projeto, pelo gerente/líder de projeto usando a opção “Configurações” do menu 
principal e “Categorias de Tarefas” do subMenu.
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 5. Avaliar Atividades (registro de horas)

Ao se iniciar um projeto, o gerente/líder do projeto deve avaliar se as atividades cadastradas para o 
registro  do  esforço  de  trabalho  atendem às  suas  necessidades,  pois  existem as  atividades  já 
criadas pelo administrador, e que são de uso padrão da organização. Caso necessite de alguma 
caracterização especial, de acordo com o tipo do projeto, deve procurar o Administrador para expor 
sua necessidade - este avaliará a demanda e se a mesma deve ser instituída também como padrão.

 6. Cadastrar as tarefas

À partir   da  EAP (Estrutura  Analítica  do  Projeto)  elaborado,  o  gerente/líder  de  projeto  deverá 
cadastrar as tarefas no REDMINE. Nesta ocasião, se já tiver versões definidas, as tarefas já podem 
ser associadas à uma versão, senão, devem ser associadas à versão “Backlog”.

Quando a tarefa for cadastrada na fase de planejamento (inicial ou por Requisição de mudança),  
não deverão ser atribuídas para nenhum membro, a não se que seja uma tarefa bem específica. Em 
qualquer um dos contextos, a situação da tarefa deve ficar como “nova” - essa situação só deverá  
ser alterada quando, de fato, iniciar a execução da mesma.

Criando Tarefas:
• Acesse, no menu principal, “Nova Tarefa”.
• Preencha a tela conforme as características da nova tarefa indicando: tipo de tarefa, título,  

descrição, situação, prioridade, atribuído para, versão, tarefa pai (opcional), data de início, 
data  prevista  para  término,  tempo  estimado.  Adicione  arquivos  complementares  se 
necessário. Indique as pessoas que poderão observar a nova tarefa (veja imagem da tela 
Nova Tarefa abaixo).

• Clique sobre o botão Criar ou Criar e Continuar. Ao clicar sobre “Criar e Continuar” você 
poderá adicionar várias tarefas na sequência.

Editando tarefas:
• Acesse, no menu principal, “Tarefas” e localize a tarefa a ser editada orientando-se pela 

coluna “Título” OU acesse, no menu principal, Gantt, e clique sobre o nome da tarefa.
• Clique sobre o link “Atualizar” para editar as informações da tarefa. Se for preciso alterar as  

informações que não estão disponíveis,  clicar  no link “(mais)”,  o  lado do Título  “Alterar 
propriedades”.
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• Altere as informações do formulário conforme necessário, procurando sempre deixar bem 
documentado.

• Clique no botão Enviar.
• Clique sobre “observar” para acompanhar o andamento da tarefa.

Caso  se  deseje  criar  tarefas  semelhantes,  há  a  opção  de  Copiar  (criar  uma  igual,  lhe 
oferecendo algumas opções para alterar ou manter atributos) e de Duplicar, que abre todo o 
formulário, com as informações da tarefa que foi copiada.

Evolução do projeto

Após o início  do projeto,  entramos numa fase de execução e controle,  onde passamos  a registrar  o 
andamento das tarefas do projeto,  para que possa realizar o gerenciamento de tarefas e do tempo.  Outras 
atualizações/registros também se fazem necessárias, decorrentes do gerenciamento de mudanças e do 
escopo. 

 1. Nova Versão
 a) As versões são criadas no início do projeto, conforme PP, e depois são criadas ao longo do 

mesmo, a partir de entregas concluídas, e início de novo acordo - versões de projetos permitem 
a você buscar e planejar mudanças.

 b) A criação das versões são feitas pelo gerente de projeto, mas deve estar em acordo com o(s) 
cliente(s) e com o DETIC.

 c) A montagem das versões devem considerar as tarefas que estão na versão backlog.
 d) No momento de criação da versão, as tarefas da versão  backlog, devem ser remanejadas, e 

não duplicadas.

 2. Novas tarefas
 a) No decorrer do projeto novas tarefas são identificadas - umas não previstas, seja por mudança 

de escopo, por erro na elaboração do plano, em decorrência de mudança de escopo, e ainda  
outras, decorrentes de acertos necessários. 

 b) Há ainda a explosão de tarefas em tarefas filho, que podem ser detalhadas no momento da 
criação  de  uma  nova  versão,  como  resultado  de  uma  tarefa  anterior,  por  exemplo,  de 
levantamento de requisitos,  ou mesmo,  uma decisão gerencial,  para melhor  distribuição de 
tarefas e/ou gerenciamento de tempo.

 c) Quando a nova tarefa identificada não estiver em nenhuma versão, deverá ser criada na versão 
Backlog.

 3. Mudança de Situação - Fluxo de trabalho
 a) Início da tarefa   – é o momento em que a tarefa é iniciada; deve ser atribuída a um membro e 

passada para a situação de “Em andamento”.
 b) Mudanças de situação intermediárias    - podem ocorrer quando:

• o desenvolvedor termina de executar a tarefa, alterando a situação para “Resolvida” - neste 
momento o percentual da tarefa deverá estar 100% e todo o esforço já registrado;

• o líder retorna a tarefa para a situação de “Em andamento”, por não ter aceito o serviço - 
deve ficar registrado o motivo;

• o líder ou o desenvolvedor,   em acordo, suspendem a execução da tarefa, alterando a 
situação para “Interrompida”.

 c) Finalização da tarefa   - é o momento de encerramento da tarefa, podendo ser:
• o líder altera para situação “Finalizada”, tendo assim aceitado o serviço realizado;
• o líder  altera para situação “Cancelada” ,  ou seja,  não foi iniciada,  mas não será mais 

executada, e quer se deixar registrado.
• Deve ser registrada editando a tarefa.
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 4. Evolução da execução  da tarefa
 a) Percentual terminado 

• deve ser registrado pelo menos uma vez no final do mês;
• não deve ser diminuído - se houver mudança, a tarefa é interrompida e nova tarefa é criada;
• Deve ser  registrado  como uma edição de tarefas,  selecionando a tarefa desejada e,  a 

opção “Atualizar “
 b) Tempo de trabalho 

• não precisa ter um registro por dia, mas deve ser registrado sempre que possível;
• deve identificar o tipo de atividade relativa ao esforço;
• deve ser lançado em horas;
• deve ser registrado editando a tarefa, preenchendo a opção “Tempo de Trabalho“ ou a 

opção “Atualizar “.

Obs.: O registro pode ser feito pelo Gerente do Projeto ou diretamente pela pessoa para quem foi  
atribuída a tarefa, entretanto, o esforço fica registrado para o usuário que registrou o esforço. 

Minha página

Acompanhando o projetos

 1. Visualizando projetos
Na página inicial, o REDMINE apresenta uma relação dos últimos projetos. O acesso a eles pode 
ser feito diretamente por esta página. Já, ao se acessar a opção “Projetos”, no menu principal, nos é 
fornecida a mesma relação de projetos,  acrescentando uma estrela nos projetos que o usuário 
logado  é  membro  e  disponibilizando  algumas  opções  de  consulta  -  estas  consultas  (tarefas, 
esforços  e  atividades)  referem-se  a  todos  os  projetos  listados,  ou  seja,  mais  de  interesse  do 
coordenador de projetos e do PMO.
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Visão Geral
Ao selecionarmos um projeto, nos é apresentada a opção “Visão Geral” do menu principal, onde 
tem-se  os dados do projeto, seus membros, e dados consolidados de tarefas.

Atividades
O líder  de  projeto  pode  acompanhar  o  desenvolvimento  através  do  Recurso  de  Atividades  do 
REDMINE (opção do menu principal). Toda alteração feita no projeto (código fonte, wiki,  tarefas, 
notícias, documentos, arquivos e etc) é apresentada em uma lista de ações classificadas por dia.
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Planejamento
Através da opção “Planejamento” acessamos as versões previstas, incluindo a quantidade de dias 
restantes para finalização do projeto, a data da finalização, o percentual de término do projeto, a 
quantidade de tarefas concluídas e abertas com seus percentuais e as tarefas relacionadas.

Tarefas
Através da opção “Tarefas”  podemos visualizar todas as tarefas do projeto e podemos visualizá-las 
de  forma  parametrizada  -  podemos  incluir  filtros,  ordenar  campos,  especificar  as  colunas  na 
visualização etc. Essa consulta personalizada pode, inclusive,  ser salva para posteriormente ser 
reutilizada.  Ao ser  salva,  ela  pode ser  somente para o  projeto  específico  ou para todos,  como 
padrão - elas aparecem no menu lateral.
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Cada projeto pode conter um repositório de dados no qual tanto o código fonte como os documentos 
são versionados. Isso significa que é possível obter um documento ou código fonte em um estado 
anterior.  Os  projetos  seguem  um  modelo  padrão  de  árvore  de  diretório,  com  pastas  para  os 
documentos gerenciais de projetos, de análise de requisitos, de arquitetura, de design etc.

 2. Informações consolidadas 
 a) Relatório - Esforço gasto   - Na opção “Visão geral” temos o total do tempo de esforço registrado 

no menu lateral. Para se ter informações consolidadas do tempo registrado, podemos usar a 
opção  “Detalhes | Resumo”, logo abaixo desse total. 

• Detalhes - essa opção nos disponibilizará a opção de selecionar um determinado período e 
visualizar todo esforço registrado, podendo abrir cada lançamento para edição ou excluí-lo.

• Relatório -  essa opção nos disponibilizará a opção de selecionar um determinado período, 
e  selecionar  ainda  como  desejamos  visualizar  as  informações,  ou  seja,  montando  os 
agrupamentos e níveis de detalhamento desejados.
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 b) Resumo das tarefas   - para se ter um resumo das tarefas do projeto, o REDMINE oferece a 
opção “Resumo”, que aparece no menu lateral  das opções “tarefas”, “gantt” e “Calendário”. 
Com essa opção, temos um panorama geral das tarefas, por diversos agrupamentos - tipo de 
tarefa, versão, categorias, para quem foi atribuída a atarefa, prioridade e autor

Se clicarmos no ícone ao lado do nome do agrupamento, temos ainda mais detalhado para essa 
opção - as tarefas abertas e as fechadas, são expandidas para cadas situação específica:
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 3. Gantt
O  gráfico  de  Gantt  apresenta  as  tarefas  planejadas,  e  demonstra  suas  relações,  status,  e 
percentuais concluídos. Podem ser aplicados filtros, assim como nas consulta às tarefas, bem como 
restringir o período que se deseja visualizar .

As barras temporais aparecem em verde, quando registrado o percentual concluído (informado em 
percentagem ao lado da mesma), e em vermelho, o período que se planejou, mas não foi executado 
- daí a importância de se manter sempre atualizado o esforço e percentual concluído.

Ao colocar  o  mouse sobre uma tarefa,  abre-se uma janela  com os dados mais detalhados da 
mesma:
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Documentação do projeto

 1. Documentação do negócio (WIKI)

Esta  área  deve  conter  informações  conceituais  e  de  significado  para  o  projeto;  são  informações 
referentes ao negócio e que geram valor aos vários atores envolvidos com o negócio. O perfil  mais 
indicado para publicar conteúdo nestas páginas é o Analista de Negócio, e deve fazê-lo de acordo com 
os artefatos definidos na metodologia de desenvolvimento de sistemas.

Wiki é um editor de texto livre  para publicação rápida de conteúdo web. Todas as páginas wiki  do 
REDMINE devem ser iniciadas com "h1.". Este código é o nome e o cabeçalho da página.

O wiki do Redmine dispõe de sintaxes simples para a publicar conteúdo rápido e pode ser acessado no 
link "Formatação do texto" no canto superior acima da caixa de texto utilizada para digitar conteúdos  
wiki.

Exemplos de sintaxe:
digita-se "*" antes e depois de uma palavra para que ela fique em negrito
digita-se "_" antes e depois de uma palavra para que ela fique em itálico
digita-se "+" antes e depois de uma palavra para que ela fique sublinhada
digita-se "-" antes e depois de uma palavra para que ela fique com uma linha sobreposta

digita-se "*" antes de uma palavra para que ela seja um item de uma lista
digita-se "#" antes de uma palavra para que ela seja um item de uma lista numerada

digita-se "h1." antes de uma palavra para que ela seja o título de uma página
digita-se "h2." antes de uma palavra para que ela seja o título de 2o. nível de uma página
digita-se "h3." antes de uma palavra para que ela seja o título de 3o. nível de uma página

digita-se "http://" antes de url para que seja clicável

digita-se "[[" antes de uma palavra e "]]" depois dela para fazer links entre as páginas Redmine

digita-se "!" antes de depois de uma imagem existente no Redmine para que ela apareça na tela

Publicando páginas wiki se ainda não existirem páginas Wiki
1. clique sobre Wiki
2. digite textos utilizando a sintaxe própria do Wiki
3. clique sobre o botão "Salvar"

Publicando páginas wiki se já existirem páginas Wiki
1. clique sobre Wiki
2. crie o título e o nome da nova página digitando [[ antes da palavra e ]] após ela
3. clique sobre o botão "salvar"
4. acesse a página onde o novo link foi criado
5. clique sobre o link referente à nova página
6. edite e salve a nova página

Publicando imagens:
1. clique sobre "Arquivos" > "Novo arquivo
2. selecione a versão, dentro do seu projeto, à qual a imagem faz referência
3. clique sobre o botão "Procurar..." para encontrar a imagem entre os arquivos do seu computador
4. digite uma descrição se necessário
5. clique sobre o boão "Adicionar"
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Pubicando imagens nas páginas wiki
1. publique a imagem no redmine conforme etapas específicas
2. após publicada, clique no link referente à imagem
3. copie o endereço atribuído à imagem na barra de endereços do navegador
4. clique sobre "voltar" do navegador
5. edite a página wiki onde a imagem será publicada
6. cole o endereço copiado no item 3 e coloque-o entre "!"

 2. Documentos
 a) Documentação técnica - refere-se a toda a informação técnica necessária para que as tarefas do 

projeto sejam realizadas com sucesso. Devem constar do REDMINE arquivos de qualquer tipo e 
extensão que sirvam de base para os trabalhos das equipes.

 b) Documentação  gerencial -  refere-se  a  toda  a  informação  gerencial  necessária  para  que  as 
comunicações do projeto sejam de acessadas pelos gestores e atores por eles designados. Devem 
constar do REDMINE arquivos de qualquer tipo e extensão que ofereçam informações relevantes 
para os gestores

 c) Relatórios de Desempenho (RD) - embora os clientes possam acompanhar a evolução do projeto 
de forma online e a apresentação da evolução das atividades possa se utilizar do aplicativo, pela 
nossa  metodologia  de  Gerenciamento  de  projeto,  ainda  será  elaborado  o  RD  -  Relatório  de 
Desempenho,  para  envio  ao  cliente  (DETIC)  e  aos  gestores  (SEDUC),  de  forma  que  fique 
documentado  -  inicialmente  os  dados  deverão  ser  copiados  do  REDMINE  e  copiados  no  RD. 
Obedecendo o padrão do RD, temos: 

• Status do projeto / Situação em relação ao cronograma baseline:   ao invés de descrever a 
evolução das tarefas, deve ser apresentado o gráfico de gantt  do período de 3 meses (o 
mês anterior, o mês da prestação de contas e o mês posterior), com os filtros que o líder 
julgar  importante  para  o  projeto  e  para  os  acontecimentos.  Ex.:  separados por  versão, 
somente as tarefas que estavam previstas para o período, separado por tarefas concluídas, 
e em andamento, etc. Deve ainda ser acrescentado algum resumo de tarefas,  para os 
clientes/gestores acompanharem a evolução quantitativa ( ou por versão, ou por categoria, 
ou por tipo).

• Status do projeto / Problemas no período;  Sucessos no período;Novos riscos;Observações 
gerais - neste itens deve ser discorrido o que for pertinente.

• Requisições de mudança /Mudanças de Escopo;   Mudanças no Cronograma ; Mudanças de 
entregas  -  sempre  que  possível,  utilizar  os  resumos  de  tarefas  que  demonstrem  as 
alterações que se deseje registrar.  Por exemplo, quando houver mudança de escopo ou 
entrega, apresentar as tarefas que foram canceladas,  ou interrompidas, e as que foram 
criadas.

• Mudanças dos Recursos Envolvidos   - discorrer o que for pertinente.

 3. Arquivos
Arquivos  de  documentação  do  projeto,  referenciados  ou  não  nas  páginas  WIKI,  podem  ser 
armazenados neste link para que estejam acessíveis aos interessados.

Para inserir arquivos, siga as etapas:
1. clique sobre "Arquivos" > "Novo arquivo
2. selecione a versão, dentro do seu projeto, à qual a imagem faz referência
3. clique sobre o botão "Procurar..." para encontrar o arquivo entre os arquivos do seu computador
4. digite uma descrição se necessário
5. clique sobre o botão "Adicionar"
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