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Gestão de projetos

Projeto = Conjunto de atividades temporárias(início 
e fim definidos no tempo) destinadas a produzir um 
produto, serviço ou resultado único.

O gerenciamento de projetos se resume em 
aplicar(conhecimento, habilidade e técnica) na 
elaboração das atividades visando atingir um 
conjunto de objetivos pré- definidos em um certo 
prazo, com um certo custo e qualidade, através da 
alocação de recursos técnicos e humanos.



  

No que se deve pensar na hora de 
escolher uma ferramenta na gestão 

de projetos?

● Facilidade de utilização, interface amigável;
● Ser customizável a sua necessidade;
● Ter funcionalidades necessárias;
● Centralizar as informações do projeto;
● Fornecer informações relevantes a tomada de 

decisão;
● Custo.



  

O que é Redmine

=



  

Sobre o Redmine

Redmine

Desenvolvedor Jean-Philippe Lang

Lançamento 0.1.0 / 25 de Junho de 2006

Versão estável 2.1.2 (30 de Setembro de 2012)

Linguagem Ruby on Rails

Sistema operacional Multiplataforma

Gênero(s) Gerência de projetos

Licença GNU General Public License

Estado do desenvolvimento Ativo

Página oficial www.redmine.org



  

Principais funcionalidades

● Suporte a múltiplos projetos, com possibilidade 
de herança de projetos;

● Controle de acesso flexível baseado em papéis;
● Gráfico de Gantt e calendário das tarefas;
● Notícias, documentos e arquivos;
● Notificações por e-mail;
● Wiki para o projeto;



  

Principais funcionalidades

● Fóruns para o projeto;
● Controle de tempo / Registro de horas;
● Possibilidade de customizações: campos 

personalizados;
● Integração com repositórios SCM (SVN,CVS, 

Git, Mercurial, Bazaar, Darcs e sistema de 
arquivos);



  

Principais funcionalidades

● Suporte a autenticação via LDAP;
● Suporte a vários idiomas;
● Suporte a múltiplos bancos de dados;
● Indexação automática de tudo que é 

adicionado no Redmine facilitando as buscas;
● Suporte a adição de centenas de plugins.



  

Conceitos básicos

● Módulo = Uma funcionalidade ou um conjunto 
de funcionalidades;

● Tarefa = Atividade de projeto;
● Aba atividade = Histórico de eventos do 

projeto;
● Versão = Um pacote com data de início e fim, 

contendo um conjunto de tarefas;
● Release = Conjunto de versões.



  

Descrição macro dos módulos



  

Aba Visão Geral
Agrupa informações principais do projeto:
● Status das tarefas;
● Membros do projeto;
● Acesso ao gerenciamento do tempo gasto, relatórios de horas;



  

Aba Atividade
Lista um histórico resumido das atividades realizadas podendo ser agrupadas por: 
Tarefas, Change sets, Notícias, Documentos, Arquivos, Edições, Wiki, Mensagens, 
Tempo gasto….



  

Aba Tarefas
Lista as tarefas do projeto, permitindo editar rapidamente informações das tarefas 
através de menu. Permite realizar diversos filtros de pesquisa e customizar colunas 
para exibição.



  

Aba Nova Tarefa
Permite a criação de tarefas com tipos padrão ou customizados,
exemplo: Defeito, Funcionalidade, Suporte e Tarefa.
Demais campos: Situação, Prioridade, Atribuído para, Tarefa pai, Início, Data prevista, Tempo estimado Horas, Arquivos (Upload), 

Observadores (Lista de usuários que acompanharam a tarefa).



  

Gerenciamento de tempo
Registro de horas / Relatório de horas trabalhadas



  

Aba Gantt
Exibe uma planilha calendário do tipo gant, com o planejamento e percentual de 
conclusão e relacionamento das tarefas a serem implementadas. Possibilita 
utilização de filtros, zoom, etc.



  

Aba Calendário
Exibe um calendário com o planejamento (início e fim) das tarefas.
Permite adicionar filtro como mês/ano e demais filtros.



  

Aba Notícias
Permite a adição de notícias referentes ao projeto, e toda a mensagem fica 
armazenada no mesmo, além de permitir comentar cada mensagem. É possível 
configurar o Redmine para enviar e-mail aos membros do projeto.



  

Aba Documentos
Permite a adição/upload de documentos referentes ao projeto vinculados a uma 
categoria de documento.



  

Aba Wiki
Permite criar um Wiki específico do projeto, com sub-divisões e suporte ao histórico 
de modificações com diff visual, índices, etc.



  

Planejar tarefas

Passos:

1- Após criar o projeto, adicionar os membros do projeto através da 
aba Configurações;

2 - Caso tenha uma data prevista para entrega, pode-se criar uma 
versão. Crie a versão através da aba Configurações;

3 - Criar as tarefas, vincular a versão e atribuir responsáveis;
● Interagir com a ferramenta alimentando-a com status das tarefas, 

alterações de datas, informações descritivas da execução da 
tarefa, etc;

● O redmine realiza ajustes automaticamente nas datas de 
entrega, baseando-se nas alterações nas datas das tarefas.



  

Planejar Tarefas



  

Rastreamento

● Redmine permite vincular repositório (Subversion, Darcs, Mercurial, 
Cvs, Bazaar, Git, Filesystem) ao projeto;

● Através deste recurso é possível navegar na documentação/código 
fonte do projeto dentro do redmine via aba Repositório;

● Através da aba Atividade são mostradas informações de atualização 
no repositório;

● É possível vincular uma tarefa aos documentos armazenados no 
repositório;

● É possível vincular uma tarefa ao respectivo código fonte:
● Através de palavras chave no commit possibilita mudança de estado 

da tarefa(Exemplo: de Em andamento para Concluída) e registro de 
horas trabalhadas.



  

Conclusão

● O Redmine demonstrou-se simples, ágil e interativo, 
além de ter licença livre. Seu uso trouxe as seguintes 
melhorias no processo de desenvolvimento: 

● Maior visibilidade do processo de planejamento, 
● melhor acompanhamento dos problemas e das 

implementações/soluções;
● maior cooperação entre a equipe de desenvolvedores,
● melhor organização de documentos e arquivos 

eletrônicos.
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