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Criar e acessar a conta

Sua página. Procure o 
menu PROJETOS. Depois 
disso, no canto superior 
direito, clique em NOVO 
PROJETO



Preencha as informações 
básicas do seu projeto

O identificador é 
automático, de acordo 
com o preenchimento do 
nome do projeto (acima)

Marque seu projeto como 
público

Selecione o tipo como: 
TEAM COLABORATION

Dê uma boa descrição. Um 
resumo que de uma boa 
ideia do que vai ser o 
projeto

Caso queira, aponte 
alguma página associada 
ao seu projeto



Configure os MODULOS 
e indique os TIPOS de 
tarefas que seu projeto 
vai considerar

TASKS vão ser atividades em 
geral (instalar banco, testar 

ambiente, realizar teste com 
usuário, etc.)

FEATURES serão requisitos (características 
do sistema), por exemplo Requisito 
funcional, Não funcional e Regras de 
Negócio

Concluir a 
operação de 

cadastro



Observe a planilha de 
tarefas a descrição e 
os participantes do 
time

Após confirmação do 
cadastro do projeto, você 
vai para a página do 
projeto ou volta para o 
formulário de criação

Membros do projeto. 
Até o momento 
somente o gerente 
(adm do projeto)

Caso ainda esteja no 
formulário do cadastro... 
Procure seu projeto recém 
cadastrado na listagem “Ir 
para o projeto...”



Um membro 
já deve ter 
um cadastro 
no sistema

Selecionar 
CONFIGURAÇÕES 
no menu principal 
do projeto

Busque por nome do 
usuário, selecione na 
lista apresentada

Depois... 
MEMBROS, no 
menu secundário

Não esqueça de 
indicar o PAPEL do 
usuário sendo 
incluído no time

Para o meu 
usuário, use o 
PAPEL “GUEST” 
(visitante)



Confira se todos os envolvidos 
foram adicionados. 

Diversifique papéis para testes 
e diferentes controle das 
atividades



Use documentação de 
usuário ou 
documentação técnica

Buscar DOCUMENTOS 
no menu principal

Clicar em novo 
DOCUMENTO

Titulo e depois 
a descrição.

Caso seja um link para 
outro repositório, use a 
descrição para incluir a URL

Para anexar um 
documento ou 
imagem, selecione-o



Mostrando conteúdo de 
um documento anexado, 
do tipo LINK

Documentos são 
identificados por 
categoria e título 
(descrição)

Listagem de 
documentação



Clique 
CONFIGURAÇÃO 
no menu principal

Depois... 
CATEGORIA DE 
TAREFAS, no menu 
secundário

As CATEGORIAS 
devem ser 
cadastradas 
individualmente

Antes de serem 
utilizadas no 
cadastro de 
uma nova Task

NOVA 
CATEGORIA



Definir o nome da 
CATEGORIA

Após o cadastro das 
categorias, a 
listagem já estará 
pronta para ser 
utilizada no cadastro 
de uma nova TASK

Para nosso projeto, crie as 
categorias: Regra de Negócio, 
Requisito Funcional e 
Requisito Não Funcional

Você pode associar um membro 
como responsável automático para 
categorias específicas de tarefas. 
Deixe vazio para nossos projetos


