Acreditação GAC
Promovendo a Excelência em Educação no
Gerenciamento de Projetos e nos Programas
de Graduação Relacionados

Garantia de Qualidade na Educação
em Gerenciamento de Projetos
O gerenciamento de projetos tem se tornado uma competência crítica das organizações
e com isso a profissão tem experimentado um crescimento e reconhecimento sem
precedentes. As pesquisas mostram que, até o ano 2020, 15,7 milhões de oportunidades de
trabalho em gerenciamento de projetos serão oferecidas no mundo.
Em virtude deste crescimento exponencial e da demanda por talentos, o universo acadêmico
reagiu. O número de programas educacionais em gerenciamento de projetos oferecidos por
diversas instituições acadêmicas aumentou substancialmente nas últimas duas décadas,
ultrapassando a quantidade de 900 no mundo. O conteúdo de gerenciamento de projetos
pode agora ser encontrado em áreas diversas como negócios, engenharia, saúde, construção
e tecnologia da informação.
A expansão da educação em gerenciamento de projetos demonstra a necessidade por
padrões formais nos programas de educação em gerenciamento de projetos oferecidos pelas
instituições acadêmicas.

Sobre o GAC
O Centro de Acreditação Global do PMI® para os Programas Educacionais em Gerenciamento de Projetos
(GAC) é o corpo de acreditação líder global especializado no gerenciamento de projetos e programas de
graduação relacionados, realizando a acreditação de cursos de bacharelado, pós-graduação, mestrado e
doutorado oferecidos por instituições acreditadas de educação superior ao redor do mundo.
O GAC é um organismo de acreditação independente, voluntário e gerido por uma diretoria autônoma, podendo
assim assegurar a qualidade dos programas de graduação acadêmica em gerenciamento de projetos e auxiliar
professores e universidades na melhoria contínua de suas ofertas educacionais.
O GAC é membro da Associação de Acreditadores Profissionais Especializados (ASPA), que promove o
conhecimento, habilidades, boas práticas e compromissos éticos dos acreditadores como um meio de melhorar a
qualidade da educação.
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A Importância da Acreditação do GAC
A acreditação do GAC é um processo de revisão pelos pares, que confirma que o gerenciamento de projetos oferecido por uma instituição ou programa de
graduação relacionado foi cuidadosamente avaliado e que a sua escala, escopo e qualidade estão em conformidade com a norma internacional abrangente. Ela
consiste em uma declaração pública sobre o profundo compromisso da instituição e seu corpo docente por uma avaliação constante e melhoria contínua da
qualidade. Uma pesquisa empírica recentemente concluída pelo PMI demonstra que acreditação do GAC oferece uma ampla gama de benefícios para instituições
acadêmicas, programas e seus alunos.

Benefícios da Acreditação do GAC para os Programas
Garantia de Qualidade e Melhoria Contínua

Diferenciação em Relação a Outros Programas

A acreditação do GAC estabelece um mecanismo/estrutura pela
qual uma instituição mantém e aperfeiçoa a qualidade de
seus programas.

Professores e gestores dos programas de acreditação do GAC
pontuam que alcançar uma acreditação especializada oferece
vantagens sobre outros programas que não possuem este
reconhecimento. A acreditação do GAC em um programa de
graduação faz com que os alunos sejam mais competitivos e dá às
empresas que pagam pela educação profissional de seu pessoal uma
segurança sobre a qualidade e rigor do programa educacional no qual
seus colaboradores estão matriculados.

“A acreditação é uma tendência global […,], então possuir
acreditação na área de gerenciamento de projetos é
extremamente importante. Ter programas de gerenciamento
de projetos avaliados por terceiros constitui um forte sinal para
os alunos, colaboradores, agências de regulação da qualidade e
outros agentes sobre a robustez e seriedade do que é feito. "
CHRISTOPHE BREDILLET, PhD
Ex-Reitor e Responsável pelos Programas de Pós-Graduação,
SKEMA Business School (França)

“A acreditação para programas especializados é a marca que
diz que você estabeleceu e alcançou um certo grau de
credibilidade. É um alto padrão e um padrão de excelência.”
JOHN CABLE, R.A., PMP
Diretor do Centro de Excelência em Gerenciamento de Projetos

“[Buscar a acreditação do GAC] t e d á u m f o c o … é uma forma
de medir o seu progresso e desempenho ... uma maneira que você
tem para melhorar continuamente o que você está fazendo. ”
WILLIAM MOYLAN, PhD, PMP, FESD
Coordenador do Programa de Mestrado em
Gerenciamento de Construções
Universidade do Leste de Michigan, Michigan (EUA)

Crescimento dos Programas
Os programas de acreditação do GAC envolvidos no estudo
relatam um constante crescimento nos números de estudantes e
professores adjuntos e de tempo integral.
“Solicitações diárias sobre informações do programa estão
chegando de mais pessoas ao redor do mundo. Como a
universidade não teve gastos ao divulgar este
programa fora dos canais do PMI, toda essa atividade
quase certamente não teria acontecido sem a acreditação do
GAC.”

Faculdade de Engenharia A. James Clark
Universidade de Maryland, Maryland (EUA)

Demonstra a aliança com a maior e mais influente
associação de gerenciamento de projetos do
mundo
Reconhecimento pelo organismo global de acreditação afiliado
ao PMI, a mais importante associação global de gerenciamento
de projetos, o que demonstra que os programas acreditados
pelo GAC refletem a evolução recente na profissão de
gerenciamento de projetos.

Divulgação em um diretório global de
programas de graduação acreditados
Os programas acreditados pelo GAC estão listados em um
diretório no website www.GACPM.org. Esta lista é um recurso
fundamental para os estudantes que buscam por programas de
graduação em gerenciamento de projetos.

GARY L. RICHARDSON, PhD
Coordenador do Programa de Graduação em Gerenciamento de Projetos de
Tecnologia, Universidade de Houston, Texas (EUA)
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Benefícios da Acreditação do GAC para os Estudantes
A acreditação do GAC é uma confirmação da
qualidade do programa
Os estudantes podem ter a confiança de que o curso no
qual estão matriculados se trata de um programa
acadêmico rigoroso que reflete a evolução recente nas
pesquisas e práticas da profissão de gerenciamento de
projetos.

As pessoas que obtêm graduação nos programas
do GAC podem mais facilmente se inserir no mercado de
trabalho e desenvolver suas carreiras
Os graduados em programas acreditados pelo GAC são
mais competitivos, pois têm as habilidades necessárias ao
mercado de trabalho. A maioria dos empregadores prefere
contratar candidatos de uma faculdade ou universidade que
tenha a comprovação de acreditação apropriada. Além
disso, empregadores buscam por pessoas que tenham se
formado em instituições específicas acreditadas, ao tomar
decisões sobre promoções e outras formas de crescimento.
“Desde que iniciei no programa da UT-Dallas, recebi duas
promoções no trabalho. Estas oportunidades de
carreira foram um resultado direto das mudanças em
meu vocabulário e das ferramentas com as quais
passei a contar .”
RICHARD STOCKTON, MBA
Aluno do Programa de Gerenciamento de Projetos
Escola de Gerenciamento, Universidade do Texas em Dallas, Dallas, Texas (EUA)
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A acreditação do GAC torna mais fácil para os
estudantes de programas acreditados quando eles
solicitam bolsas de estudos e isenções dos valores
em educação
Muitas empresas também solicitam que seus
colaboradores sejam formados em instituições
específicas acreditadas e levam isto em consideração
quando tomam decisões sobre a oferta de isenção dos
valores em educação ou assistência aos
colaboradores que desejem ou precisem aperfeiçoar
sua educação.

Obtenha PDUs/horas para as certificações do PMI
Os estudantes que completam um curso/módulo em
gerenciamento de projetos, que seja parte de um
programa acreditado pelo GAC, são qualificados para
utilizar aquele curso para preencher os requisitos
educacionais dos exames das certificações e credenciais
do PMI ou para atender aos requisitos de educação
continuada para manter uma credencial.

Perfil dos Programas do GAC
Estatísticas dos Relatórios Anuais de 2013 submetidas pelos Programas Acreditados do GAC:
16.986: Número total de estudantes matriculados em programas acreditados pelo GAC
5.229: Número de graduados em programas acreditados pelo GAC em 2013
15.410: Número total de graduados em programas acreditados pelo GAC em 3 anos (2011-2013)
Além disso, mais de 1.000 professores estão lecionando em programas acreditados pelo GAC

Programas Acreditados pelo GAC ao redor do mundo

EMEA

11

América do Norte

20

57

Ásia Pacífico
América Latina
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Disciplinas dos Programas Acreditados pelo GAC
1%
3%
1%
4%
1%

6%

32%

20%

19%

Gerenciamento Geral
Tecnologia da
Informação
Gerenciamento de
Projetos
Ciência da Computação
Engenharia Civil

Compras
Tecnologia
Construção
Telecomunicações
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Processo de Acreditação do GAC
O processo consiste em 4 etapas:
O processo de acreditação consiste em 4 etapas, descritas abaixo. O GAC confere acreditação apenas para os
programas de graduação que atendam às normas de acreditação encontradas no Manual de Acreditação do GAC para
Programas de Graduação em Gerenciamento de Projetos.
Este manual é o principal recurso tanto para os candidatos quanto para os programas credenciados, já que contém os padrões
de acreditação do GAC, bem como todas as políticas e processos relacionados.

Passo 1:

Carta de Intenções/ Sumário Executivo

A Carta de Intenções/ Sumário Executivo é o passo inicial do processo de acreditação do GAC, e representa a forma
como o programa candidato em potencial demonstra que ele é elegível a continuar no processo de acreditação do GAC.
A partir do recebimento, o GAC revisa a Carta de Intenções . Se a carta estiver de acordo, o programa passa à categoria
de programa candidato ao GAC e começa a desenvolver seu relatório de autoavaliação programática. Adicionalmente, o
programa é incluído na área de listagem dos Programas Candidatos ao GAC no website www.GACPM.org. Os
representantes destes programas passam a receber comunicações informativas do GAC sobre o processo de
acreditação. Para auxiliar os candidatos neste estágio do processo, o GAC oferece modelos online para a Carta de
Intenções/ Sumário Executivo.

Passo 2: Relatório de Autoavaliação
O processo de autoavaliação requer que os programas candidatos reflitam e relatem seus propósitos e efetividade.
Através do Relatório de Autoavaliação, os programas candidatos demonstram como eles se alinham aos padrões de
acreditação do GAC. Os candidatos têm até seis meses para preparar e submeter este relatório.
O relatório inclui, porém não se limita às seguintes informações:
 Missão
 Demonstração de alcance da missão
 Comunidade Acadêmica/Professores e apoio
 Serviços de suporte ao estudante/Informações de domínio público
 Seleção de estudantes
 Resultados do programa
 Resultados de aprendizagem principais em gerenciamento de projetos
 Critérios de desempenho dos estudantes
 Biblioteca/Centros de recursos de aprendizagem e inovações educacionais e tecnologia
 Recursos financeiros, instalações e equipamentos
Assim que estiver completo, o programa candidato submete o relatório ao GAC. Depois do recebimento e revisão, o relatório
é encaminhado à diretoria do GAC para as considerações e decisão. Se o relatório for aceito, o programa candidato é
notificado e a visita ao local é agendada. Para auxiliar os candidatos neste estágio do processo, o GAC oferece modelos
online para os Relatórios de Autoavaliação.

Passo 3: Avaliação da Visita ao Local
O GAC e o programa candidato acordam sobre as datas da visita ao local. As equipes do GAC que fazem as visitas são
normalmente formadas por um líder da equipe e mais um ou dois membros adicionais. Pelo menos um membro da equipe é
proveniente dos membros da comunidade acadêmica de gerenciamento de projetos e é um profissional em gerenciamento de
projetos. Durante a visita ao local, os membros da equipe:
6






Verificam as informações apresentadas no Relatório de Autoavaliação
Dão andamento às questões levantadas pela diretoria do GAC durante a revisão do Relatório de Autoavaliação
Entrevistam os principais diretores administrativos, representantes do programa, docentes, alunos matriculados e exalunos do programa
Verificam as instalações das salas de aula, recursos da biblioteca, curriculum e outros recursos utilizados para
apoiar o programa

Em geral, as visitas ao local feitas pelo GAC requerem dois ou três dias no total. O programa candidato é responsável
por arcar com todas as despesas associadas à visita. No fechamento da visita, a equipe apresenta as suas conclusões
ao programa candidato para revisão e verificação. O relatório final da visita ao local e recomendações são, então,
encaminhados à diretoria do GAC para a decisão final.

Passo 4: Decisão do GAC
A partir do recebimento do relatório da visita ao local, o GAC toma sua decisão final a respeito do programa candidato. A
decisão é baseada em evidência coletiva oferecida pela Carta de Intenções, Relatório de Autoavaliação e Avaliação da
Visita ao Local.O GAC vota finalmente por:




Conceder a acreditação;
Diferir a acreditação ou
Negar a acreditação

Os candidatos são notificados por escrito sobre a decisão no prazo de 30 dias após a avaliação da diretoria do GAC.
O GAC confere a acreditação apenas para os programas de graduação que atendam às normas de acreditação do
GAC encontradas no Manual de Acreditação do GAC para Programas de Graduação em Gerenciamento de Projetos.

Como o GAC pode ajudá-lo a se preparar para a acreditação?
Programas que considerem obter acreditação são encorajados a buscar ajuda durante o processo de acreditação do GAC,
através do e-mail GAC@pmi.org. O pessoal de apoio pode auxiliá-lo com quaisquer questões sobre o processo, desde o
desenvolvimento de sua Carta de Intenções/ Sumário Executivo até os demais aspectos do processo.
Além disso, o pessoal de apoio do GAC pode conectá-lo a mentores voluntários do GAC, de programas acreditados em
gerenciamento de projetos, que concordaram em fornecer orientação durante o processo.
O GAC realiza sessões de informação sobre a acreditação ao longo do ano. Os candidatos são incentivados a participar
das reuniões para entender melhor o processo e receber dicas sobre a preparação do Relatório de Autoavaliação.

O que você já pode fazer?
Fazer download do Manual de Acreditação do GAC para Programas de Graduação em Gerenciamento de Projetos em
www.GACPM.org . O manual contém a descrição completa do processo resumido descrito acima.
Visitar www.GACPM.org para obter mais informações sobre instituições com programas acreditados pelo GAC e recursos
disponíveis para os candidatos.

Envie um e-mail para GAC@pmi.org ou ligue +1-610-355-1601 para tirar dúvidas.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE GLOBAL ACCREDITATION CENTER
FOR PROJECT MANAGEMENT EDUCATION PROGRAMS (GAC)
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