
Módulo 3 
Exercício Proposto 

Siga as instruções abaixo para executar na prática o exercício proposto. Se você não 
possui o Primavera para elaborar o exercício, não se preocupe, acesse a resposta 
interativa do exercício aonde você participará da realização dos itens como se estivesse 
trabalhando na própria ferramenta! 

No link abaixo enviamos o layout Primavera P6 utilizado nos treinamentos interativos, 
bem como um manual rápido para adição do layout, para que seu Primavera se torne 
muito semelhante ao layout que usamos no exercício. 

http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basico/Como importar um modelo de 
layout para Primavera P6.pdf

a) Cadastre o seguinte projeto:

• EPS: Selecione uma EPS qualquer na qual você possua permissão de escrita
• ID: STR-100
• Nome: Conveyor System
• Planned Start: <06/01/2020>
• Must Finish: <deixar em branco>
• Responsible Manager: Selecione um item da OBS em que você possua um perfil

de acesso e edição no projeto;
• Rate Type: Mantenha a taxa padrão (Price/Unit)

b) Para este novo projeto, cadastre a seguinte EAÇ, atenção às hierarquias:

WBS Code WBS Name 

STR-100 Conveyor System 

STR-100.1 Contractual Milestones 

STR-100.2 Engineer 

STR-100.2.1 Projects 

STR-100.2.2 Documents 

STR-100.3 Acquisition 

STR-100.3.1 Hiring 

STR-100.3.2 Procurement 

STR-100.4 Field Operations 

STR-100.4.1 Installation 

STR-100.4.2 Field Tests 

http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basico/Como%20importar%20um%20modelo%20de%20layout%20para%20Primavera%20P6.pdf


 

 

c) Vamos definir um calendário padrão para a execução das atividades: 
  

• Adicione um novo calendário para as atividades considerando 8h de trabalho 
semanal com 5 dias úteis e os finais de semana não serão trabalhados. 

Obs.: Informe o seguinte nome para este calendário: 8H X 5D with Holidays 

• Adicione também alguns feriados conforme a lista abaixo: 

Feriados 

01 / Janeiro Ano Novo 

04 / Julho Dia da Independência (USA) 

25 / Dezembro Natal 

 



Como importar um modelo de layout para 
Primavera P6 

Abra o Aplicativo Primavera P6 

Clique no ícone    na barra de ferramentas do lado esquerdo do aplicativo 

A imagem abaixo será exibida, basta usar o clique direito mouse sobre o projeto STR-100 

e selecione a opção "Abrir o projeto" 
 

 

Após a abertura do Projeto STR-100, clique com o botão direito do mouse sobre o layout 

exibido na imagem abaixo e selecione "Layout" e clique na opção "Abrir..."  
 

 



A janela Open Layout será exibida. Clique na opção Importação 
 

Encontre o arquivo Training.plf que você pode baixar no link: 

http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basic/Training.plf 

Em seguida, clique no botão "Abrir". 
 



Será exibido a imagem abaixo, basta clicar na opção "Salvar" 
 

O layout importado estará disponível na janela "Open Layout", como você pode ver na 

imagem abaixo, basta selecionar o "Treinamento" na opção de layout e clicar em "Aplicar". 

Depois disso, feche a janela. 
 

 

O layout selecionado reconfigurará a exibição atual do aplicativo 
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