Benefícios Acadêmicos e de Carreira
do GSM para seus estudantes

O programa Associação em Grupo de Estudantes - Group Student Membership
(GSM) torna possível que seus estudantes recebam todos os benefícios da associação ao
PMI, a maior associação global de gerenciamento de projetos.
Os benefícios dos Recursos Acadêmicos:

Depoimento de
Professores:

Por somente US$32 (32 dólares cada), a associação ao PMI oferece acesso a um
mundo de recursos acadêmicos eletrônicos e suporte aos seus estudantes.

“Você poderia comprar um livro
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Os benefícios continuam com o acesso a uma das maiores bibliotecas online

enorme biblioteca e a esta rede

do mundo, dedicada ao gerenciamento de projetos. Isto inclui o serviço
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negócios das mais conceituadas editoras globais. Os membros estudantes
podem colaborar com outros ao criar prateleiras de livros customizadas,
compartilhar notas e links de conteúdo.
Os estudantes poderão acessar as edições digitais dos padrões globais do PMI,
assim como monografias de pesquisa selecionadas. Cada estudante receberá a

global de pessoas que estão
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assinatura digital de publicações do PMI, tais como a revista acadêmica Project
Management Journal®

Visite PMI.org/AcademicNetworkStudents

Benefícios Adicionais para seus estudantes
Os Benefícios de Networking e Mentoring:
Além dos benefícios educacionais, os estudantes também terão a oportunidade de
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receber mentoring de grande valor e oportunidades de networking através da
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os benefícios para seus estudantes.

das mudanças regulatórias e
práticas que estão ocorrendo

Os estudantes ainda podem escolher a associação a um capítulo local do PMI.*
Existem atualmente mais de 287 capítulos ao redor do mundo, os quais congregam
profissionais de projetos, acadêmicos e estudantes para compartilhar conhecimento
e oportunidades de desenvolvimento profissional. Essas organizações são
totalmente geridas por voluntários e geralmente oferecem uma agenda repleta de

na área de gerenciamento de
projetos. Ele definitivamente
coloca os estudantes em outro
nível quando se trata de
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atividades, em geral conduzidas em colaboração com instituições educacionais
locais ou empresas de determinada área geográfica.

Os Benefícios dos Recursos de Carreira
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Seus estudantes poderão se exercitar em um mundo de recursos de planejamento
de carreira e de emprego gratuitos, sejam eles graduados buscando seu primeiro
trabalho ou profissionais experientes querendo aprimorar suas carreiras.
Os recursos incluem:
• acesso ao recurso eletrônico global de recrutamento para gerentes de projetos
• ferramentas interativas de avaliação de habilidades
• oportunidades de coaching de carreira

Pronto para começar?
O GSM torna fácil assegurar todos os benefícios acadêmicos, profissionais e de carreira

*Se aplicam taxas em separado
estabelecidas pelos capítulos.

para seus estudantes. Visite PMI.org/AcademicNetworkStudents!
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