
 

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

NOME DO PROJETO 

• Projeto 600 talheres 

STAKEHOLDERS 

• Irmandade Santa Casa de misericórdia de São Paulo 

• Profº João Arantes 

FINALIDADE DO PROEJTO 

• Arrecadação de 600 talheres de mesa, divididos entre: 

➢ 200 colheres 

➢ 200 garfos 

➢ 200 facas 

Os talheres serão arrecadados e entregues a instituição: irmandade da santa Casa de 

misericórdia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

• Dentro do período estipulado para o projeto de 15 semanas o grupo “batutas” 

(Camila Bento, Gabriel Siqueira, Murilo Roberto, Phelipe Souza e Yuri 

Passuelo) deverá arrecadar a quantidade de 600 talheres, a arrecadação pode ser 

feita por meio de compra com levantamento de recursos financeiros, seja por 

meio de rifa ou doações, ou conseguir a mesma quantidade de talheres por 

doação de alguma empresa ou instituição que os disponibilize. 

PREMISSAS 

• Os 600 talheres requisitados devem conter os seguintes requisitos:  

➢ Não conter nenhum tipo de cabo de plástico ou madeira por questão 

Higiênica 

➢ Devem ser de aço inoxidável (Aço-Inox) 

RESTRIÇÕES 

• Entrega não pode passar do prazo estipulado (quinze semanas) 

• A entrega não pode conter menos do que os 600 talheres estipulados, e esses não 

podem ser mal distribuídos, deve haver 200 colheres, 200 garfos e 200 facas. 

• O valor teto do projeto será de $1500 reais 

RISCOS 

• A entrega não ocorrer dentro do prazo estipulado (quinze semanas) 

• A quantidade de material arrecadado/comprado ser inferior do que o estipulado 



 

 

CRONOGRAMA MACRO 

 

CRITERIOS DE ACEITAÇÃO 

O produto final deve atender as seguintes especificações: 

• Ser entregue até a data final no dia 14/11/2017 

• Conter os 600 talheres estipulados divididos igualmente em: 200 colheres, 200 

facas e 200 garfos. 

Criação do blog

Contato com cliente

Atualização do blog

Planejamento

Arrecadação Monetaria

Contato com fornecedores em potencial

Aquisição do material

Entrega do cliente
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