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Grupos de Processos de Encerramento

O Grupo de processos de encerramento inclui os

Quando terminado verifica se os processos definidos

processos usados para finalizar, formalmente todo as

estão terminados dentro de todos os grupos de

atividades de um projeto ou de uma fase do projeto,

processos para encerrar o projeto ou uma fase do

entregar o produto terminado para outros ou encerrar

projeto, conforme adequado, e estabelece formalmente

um projeto cancelado

que o projeto ou a fase do projeto está concluída.
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Grupos de Processos de Monitoramento e Controle

I.

Encerrar o Projeto

 O grupo de processo de encerramento inclui os seguintes
processos de gerenciamento de projetos – PMBOK 2004

1. Encerrar o projeto


Processo necessário para finalizar todas as atividades em todos
os grupos de processos para encerrar formalmente o projeto
ou uma fase do projeto.
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II. Encerramento do Contrato

III. Interações entre Processos

 Este é o processo necessário terminar e liquidar cada contrato,
inclusive a resolução de quaisquer itens em aberto, e encerrar cada
contrato aplicável ao projeto ou na fase do projeto.

 Os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão ligados
pelos objetivos que produzem.
 Em geral, as saídas de um processo se tornam entradas para outro
processo ou são entregas do projeto.
 O grupo de processos de Planejamento fornece ao Grupo de
Processo de Execução um plano de gerenciamento do projeto e uma
declaração do escopo do projeto documentados e, frequentemente
atualiza o plano de gerenciamento do projeto conforme o projeto se
desenvolve.
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III. Interações entre Processos
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III. Interações entre Processos
 O grupo de processos raramente são eventuais e distintos ou únicos,
eles são atividades sobrepostas que ocorrem em diversos níveis de
intensidade durante todo o projeto.
 Entre os grupos de processos os seus processos, as saídas dos
processos estão relacionadas e possuem impactos nos outros grupos
de processos.
Por exemplo, o encerramento de uma fase do projeto exige que o
cliente aceite o documento do projeto. Então o documento do projeto
define a descrição do produto para o Grupo de Processos de Execução
seguinte.
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