
MrProject 

Gerenciador de Projetos para o Gnome 2



MrProject - Características

● Ferramenta de gerenciamento de projetos 
desenvolvido pela CodeFactory.

● Área de trabalho com suporte a: 

– Gráfico de Gantt
– Visualização de Tarefas
– Visualização de Recursos

● Integrante da suíte de aplicativos Gnome Office
● Disponível sobre a licença GPL v2.



MrProject – Gantt Chart



MrProject – Tasks



MrProject – Resources



Começando um projeto
Neste tutorial vamos fazer um pequeno projeto de 
exemplo para conhecer um pouco mais sobre o 
MrProject.
Vamos começar adicionando uma tarefa (task) e 
definindo sub-tarefas (subtasks) para ela.

Para adicionar uma nova tarefa:
● Clique com o botão direito
● Selecione a opção “Insert Task”
● Atribua o nome “Levantamento de Dados” para 
esta tarefa
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Começando um projeto
Agora iremos adicionar uma subtarefa 
Para adicionar uma nova sub-tarefa:
● Clique com o botão direito em cima de 
“Levantamento de Dados”
● Selecione a opção “Insert Subtask”
● Atribua o nome “Análise de Requisitos” para a 
subtarefa
● Na guia “work” informe 10d. Isto informa ao 
MrProject que a duração da tarefa será de 10 dias
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Começando um projeto
Agora iremos adicionar outra subtarefa de 
“Levantamento de Dados”, chame-a de 
“Documentação da Análise”. Defina que esta tarefa 
deve começar somente após a Análise de Requisitos 
tiver sido finalizada. Para isto, proceda da seguinte 
maneira:
● Clique com o botão direito em cima da tarefa 
Documentação da Análise e escolha a opção “Edit  
Task Properties”
● Escolha a guia “Predecessors” e depois clique em 
“Add”.
● Na dialog que segue escolha Análise de Requisitos 
como “Predecessor” e “Finish to Start” como relation 
 type. Isto fará com que a tarefa atual só comece 
quando a tarefa Análise de Requisitos começar.
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Começando um projeto
Crie, agora, duas sub-tarefas de “Documentação de 
Análise”.
● A primeira, chamada DFD, com duração de 1 dia.
● A segunda, chamada DER, com duração de 1 dia.



Grupos de Trabalho
Selecione, na guia lateral, a opção Resources. Clique 
na opção Groups, na tela que aparece em seguida.
Na janela que segue, clique em add e preencha os 
dados de acordo com as colunas: nome do grupo, 
gerente do grupo, telefone do gerente e email do 
gerente. A última coluna pode deixar da maneira 
como está.
Adicione os seguintes grupos (preencha os outros 
dados da maneira que achar melhor):
● Analistas de Sistemas.
● Programadores.
● Engenheiros de Testes.



Grupos de Trabalho



Atribuindo Recursos a Grupos
Agora iremos atribuir recursos a grupos de de 
trabalho. Para isto, iremos proceder da seguinte 
forma:
● Clique com o botão direito em uma área livre e 
selecione a opção Insert Resource.
● Preencha os dados de acordo com as colunas, na 
ordem que segue: nome (name), tipo (type), grupo 
(group), email, custo (cost).
● Crie os grupos de acordo com a imagem no próximo 
slide.
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Atribuindo Tarefas A Recursos 
Ainda precisamos atribuir as tarefas aos recursos 
disponíveis. Para isto fazemos o seguinte:
● Clique com o botão direito em uma tarefa e 
selecione a opção Edit Task.
● Na janela seguinte, escolha a aba Resources. Então, 
todos os recursos adicionados previamente serão 
listados. 
● Para selecionar os recursos basta marcar a opção 
“Assigned”.



Atribuindo Tarefas A Recursos 



Continuando o Projeto
Crie mais uma tarefa chamada desenvolvimento, 
com 3 sub-tarefas na ordem que segue:
● Desenvolvimento Cliente, com duração de 4 dias e 
atribua ela ao recurso Programador (Cliente).
● Desenvolvimento GUI, com duração de 3, a qual 
deve começar somente depois que  Desenvolvimento 
Cliente terminar. Atribua ela ao recurso Programador 
(Visual).
● Desenvolvimento Servidor, com duração de 7 dias e 
atribua ela ao recurso Programador (Servidor).



Continuando o Projeto



Conferindo o Resultado Final
Criamos um esboço de projeto, criamos tarefas, 
recursos, grupos, etc; mas como isso ficou no Gantt 
Chart? Vamos conferir ...
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Conclusão
O MrProject é uma ferramenta muito útil e prática. 
Ainda faltam algumas coisas para que se iguale aos 
seus concorrentes de código fechado, como o 
Microsoft Project, mas mostra-se uma ferramenta 
madura e em freqüente desenvolvimento.

Site do MrProject: http://mrproject.codefactory.se/
Site do Gnome Office: 
http://www.gnome.org/gnome-office/

http://mrproject.codefactory.se/
http://www.gnome.org/gnome-office/

