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Sobre o
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

Acadêmicos do PMI

O Project Management Institute (PMI) é a maior associação profissional de membros global, sem fins
lucrativos, da profissão de gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Fundado em 1969, o PMI
proporciona valor a mais de 2,9 milhões de profissionais que atuam em quase todos os países do
mundo, através de suporte global, colaboração, educação e pesquisa. O PMI desenvolve carreiras,
melhora o sucesso organizacional e aperfeiçoa ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos
através de seus reconhecidos padrões globais, certificações, recursos, ferramentas, pesquisa
acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking.
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O VALOR DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
O gerenciamento de projetos é uma profissão em crescimento, em vias de ter 15,7 milhões de novas vagas de trabalho em
nível mundial em 2020.1 O conhecimento e habilidades aprendidos através do estudo de gerenciamento de projetos são
desejados pelos estudantes e podem inclusive ajudá-los em sua empregabilidade. As pesquisas mostram que as posições
de gerenciamento de projetos são altamente valorizadas, com altos salários, refletindo a vasta demanda por habilidades
em gerenciamento de projetos. O salário médio de ocupações relacionadas a projetos era de 98.000 dólares, enquanto a
média das ocupações não relacionadas a projetos era de 54.000 dólares.1
O Grupo de Programas Acadêmicos e Educacionais do PMI é dedicado a construir e desenvolver o futuro da profissão
de gerenciamento de projetos através da oferta de recursos educacionais e oportunidades de networking para a próxima
geração de gerentes de projetos e professores e estudiosos em gerenciamento de projetos. O grupo tem o compromisso de
entregar valor aos stakeholders, investindo em novas pesquisas acadêmicas direcionadas ao conhecimento em
gerenciamento de projetos, desenvolvimento curricular, acreditação de programas e divulgação nos meios educacionais.
O que o PMI oferece para a comunidade acadêmica?
Como recurso fundamental para o conhecimento e informação em gerenciamento de projetos, o PMI conecta os acadêmicos
a:
* Recursos curriculares e pedagógicos.
* Acreditação acadêmica global programada.
* Comunidades acadêmicas e profissionais.
* Padrões globais e certificações.
* Pesquisa acadêmica publicada.
* Pesquisas e eventos educacionais.

O gerenciamento de projetos é uma profissão em crescimento, em vias de ter
15,7 milhões de novas vagas de trabalho em nível mundial em 2020.
1. Relatório do PMI Project Management Talent Gap, Março de 2013

Para mais informações, visite PMITeach.org
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ENSINANDO O GERENCIAMENTO DE PROJETOS
De professores para professores – Guias Curriculares e Recursos para o Ensino
Mais e mais empregadores buscam por candidatos com conhecimento e habilidades em gerenciamento de projetos. Ao oferecer
cursos nesta área, as universidades estão equipando seus estudantes para o sucesso. O PMI tem colaborado com professores ao
redor do mundo para desenvolver guias curriculares de gerenciamento de projetos, juntamente com um curso introdutório e materiais
complementares de ensino. O corpo docente de uma instituição é agora capaz de introduzir ou aperfeiçoar um curso de gerenciamento
de projetos mais rapidamente em sua instituição, aproveitando esse kit de informações.
O guia oferece:
* Materiais educacionais para um curso completo de nível básico em gerenciamento de projetos, incluindo um plano de
estudos, estudos de caso, mini-projetos e atividades do curso.
* 30 módulos de conhecimento essenciais, agrupados por tópico de ensino que oferecem flexibilidade na utilização,
bem como tópicos de acompanhamento e resultados de aprendizagem.
* Elementos educacionais para cursos adicionais em gerenciamento de projetos com resultados de aprendizagem específicos.
* Orientação para melhorias em cursos existentes.
* Um fórum online para que professores compartilhem conteúdo relevante.
Professores podem usar os guias:
* Para criar um novo curso de gerenciamento de projetos básico em sua instituição acadêmica.
* Para aperfeiçoar um curso existente em uma disciplina correlata.
* Para criar uma sequência de cursos de gerenciamento de projetos.
* Para aumentar ou espelhar em um curso de gerenciamento de projetos existente.
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CONDUZINDO PESQUISAS
Engajando estudiosos e profissionais de gerenciamento de projetos através da criação e disseminação de conhecimento, o PMI
oferece financiamento de novas oportunidades de pesquisas para publicação e apresentação de resultados em eventos educacionais
ao redor do mundo. Através de parcerias sinérgicas com universidades e pesquisadores individuais, o PMI promove continuamente a
elaboração e a exploração de novas questões para criação de conhecimento em gerenciamento de projetos, programas e portfólio.
Desta forma, o Departamento de Pesquisas apoia o propósito principal do PMI: avançar a prática, a ciência e a profissão de
gerenciamento de projetos.

Financiamento para Novas Pesquisas Acadêmicas
Programa de Pesquisa Patrocinada
* Financiamento de até 50.000 dólares para novas pesquisas acadêmicas em tópicos relativos à gestão de projetos, programas ou portfólio.
* A chamada de propostas se inicia anualmente em 1º de fevereiro com prazo de submissões até 25 de abril.
* As propostas de estudiosos são bem-vindas, dentro e fora do campo de gerenciamento de projetos (ex: gestão e/ou suas
sub-áreas, psicologia organizacional, sociologia, educação, linguística, comunicação, etc) cujo trabalho tenha aplicação direta a
algum aspecto do corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos ou à sua prática.
* Os relatórios finais de resultados dos projetos de pesquisa financiados serão publicados pelo PMI como
monografia impressa e eletrônica para download.

Sessões de Trabalho de Pesquisas (ROWS)
Realizado juntamente com os Congressos Globais do PMI, o programa exibe painéis acadêmicos de especialistas e sessões de

Programa de Pesquisa de Doutorado

importantes tópicos de gerenciamento de projetos. A troca vigorosa de conhecimentos entre grupos acadêmicos e de profissionais

* As propostas de novas pesquisas de estudantes de doutorado integral e parcial são consideradas anualmente para financiamento .

visa informar, praticar e estimular novas questões para pesquisa.

* As pesquisas propostas devem aperfeiçoar o conhecimento e prática no campo do gerenciamento de projetos, programas e/ou
portfólios.

Trajetória de Pesquisas
Em uma das várias sessões realizadas no Congresso Global do PMI, os pesquisadores são convidados a apresentar propostas ou
assistir a apresentações sobre novas descobertas teóricas e conceituais em gerenciamento de projetos, programas e portfólio, com

Eventos de Pesquisa
Conferência de Pesquisa e Educação PMI
Um evento internacional de pesquisa e educação em gerenciamento de projetos que reúne estudiosos, profissionais e
estudantes de gerenciamento de projetos e disciplinas correlatas. O evento, que acontece a cada dois anos, inclui a
trajetória de pesquisas e educação, palestrantes, artigos, trabalhos, simpósios, posters e sessões interativas em tópicos
oportunos.
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aplicação para a prática.
Webinars
O PMI tem uma série de webinars interativos em tópicos oportunos à pesquisa em gerenciamento de projetos, com autores de
publicações da Pesquisa Patrocinada do PMI, os quais apresentam seus resultados de pesquisa em formatos relevantes e
práticos, interessantes ao público acadêmico e de profissionais. Os webinars podem ser baixados sem custo e oferecem 1 PDU.

Para mais informações, visite PMITeach.org

Para mais informações, visite PMITeach.org
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Oportunidades de Publicação
Project Management Journal®
A publicação revisada pelos pares das áreas acadêmica e de pesquisas do PMI, o Project Management Journal® focaliza os grandes
interesses da profissão de gerenciamento de projetos, e mantém um equilíbrio editorial de conteúdo entre pesquisas teóricas e
empíricas.
O Journal incentiva as submissões de pesquisadores que tratam da arte e ciência do gerenciamento de projetos, programas e portfólios a
partir de uma perspectiva interdisciplinar. Os artigos submetidos ao Journal são revisados de forma anônima por uma equipe
internacional e multidisciplinar, assegurando, assim, padrões contínuos de excelência em termos de qualidade do conteúdo e
reputação entre a comunidade acadêmica.

Outros Recursos Acadêmicos do PMI
Competição de Casos de Ensino
O PMI convida os estudantes e profissionais de gerenciamento de projetos a submeterem casos na área de gerenciamento de projetos.
Esta competição objetiva criar um repositório de casos de ensino de alta qualidade disponíveis para que professores possam usar em
programas de graduação e pós-graduação em gerenciamento de projetos. A competição aceita submissões anualmente até 1º de maio.
Um painel formado por especialistas autores e estudiosos de casos em gerenciamento de projetos seleciona 3 finalistas, os quais são
anunciados e recebem prêmios em dinheiro no Congresso Global do PMI – América do Norte ou na Conferência de Pesquisa e Educação
do PMI.
Prêmios de Pesquisa

Resumos de Pesquisas para o Profissional Reflexivo

Reconhecimento às pessoas que possuem trabalhos, os quais aprimoram substancialmente os conceitos, conhecimentos e práticas de

Resumos concisos de publicações de Pesquisas Patrocinadas pelo PMI e artigos destacados do Project Management Journal®

gerenciamento de projetos através de pesquisas publicadas. As candidaturas são aceitas anualmente a partir de 1º de novembro até 1º

oferecem aplicações práticas de resultados de pesquisas.

de abril.
* Prêmio pela Realização de Pesquisas do PMI

Padrões Baseados em Pesquisa
A colaboração entre os Grupos de Trabalho Acadêmico e de Padrões do PMI, este processo de desenvolvimento baseado em consenso

* Prêmio David I. Cleland de Literatura em Gerenciamento de Projetos do PMI
* Prêmio de Profissionais e Estudantes do PMI
* Prêmio de Artigo do Ano do Project Management Journal

objetiva oferecer orientações para alcançar resultados específicos de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, de forma que a
pesquisa seja incorporada ao processo de desenvolvimento dos padrões do PMI.
Links de Questionários
Participe de questionários postados no PMI.org, assim são descobertos melhores processos, métodos e ferramentas para a profissão.
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CENTRO DE ACREDITAÇÃO GLOBAL PARA
PROGRAMAS EDUCACIONAIS EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GAC)
O Centro de Acreditação Global do PMI para os Programas Educacionais em Gerenciamento de Projetos
(GAC) é a autoridade de acreditação global para cursos de graduação e pós-graduação em
gerenciamento de projetos e outros programas relacionados, em uma vasta gama de disciplinas que
incluem negócios, engenharia, construção, finanças, tecnologia da informação e área médica.
A acreditação do GAC confirma que o programa de gerenciamento de projetos, ou áreas relacionadas, de determinada instituição, foi
cuidadosamente avaliado e que sua extensão, escopo e qualidade atendem aos padrões globais de acreditação. Ela é uma declaração pública
sobre o profundo comprometimento da instituição e seus professores pela contínua avaliação e melhoria da qualidade.

O Valor da Acreditação do GAC
A acreditação do GAC possibilita diversos benefícios para as instituições acadêmicas e seus estudantes.
* Demonstra o comprometimento de determinado programa com a qualidade educacional e melhoria contínua.
* Representa um reconhecimento pelos pares e o alcance de padrões de qualidade.
* Reforça as oportunidades de emprego para o aluno formado.
* Desenvolve a profissão através da promoção de padrões de prática e a importância da preparação rigorosa.
Outros benefícios tangíveis dos programas acreditados pelo GAC incluem:
Diretório Global Online de Programas Acreditados: os programas acreditados pelo GAC estão listados em um diretório no website
www.GACPM.org. Esse diretório é um recurso-chave para estudantes que estejam em busca de programas de gerenciamento de projetos e áreas
relacionadas.
Horas de contato/PDUs para as certificações do PMI: Os estudantes que completam um curso/módulo de gerenciamento de projetos
dentro de um programa acreditado pelo GAC podem usar essa formação para preencher os requisitos educacionais dos exames das
credenciais do PMI ou para satisfazer os requisitos de educação continuada para manter uma credencial do PMI.
Para saber mais sobre o processo de acreditação do GAC, visite www.GACPM.org.
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RECURSOS ADICIONAIS DO PMI PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA
Textos e Leituras Adicionais
O PMI é a editora líder de livros, monografias de pesquisas, artigos e periódicos que informam e aperfeiçoam a prática de
gerenciamento de projetos. O PMI possui mais de uma dúzia de padrões globais sobre gerenciamento de projetos, programas e
portfólios, incluindo Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). O Guia PMBOK® é a referência definitiva
em gerenciamento de projetos, usada para moldar currículos e na prática profissional há mais de 20 anos.
A loja do PMI.org oferece uma lista de artigos, livros e multimídia disponíveis para compra. Professores interessados em usar os
livros publicados pelo PMI em seus cursos devem solicitar uma cópia gratuita, preenchendo o formulário de solicitação de cópia de
educador.

Associação ao PMI
Ao associarem-se ao PMI, professores e pesquisadores acadêmicos ganham acesso a uma comunidade global de

RECURSOS DE ESTUDANTES

profissionais de projetos, bem como ferramentas, informação e recursos. Para aqueles da comunidade acadêmica, a

Associação de Estudantes

associação ainda oferece benefícios especializados, que incluem:

Os estudantes podem receber todos benefícios educacionais e profissionais da associação ao PMI por uma taxa reduzida

* Assinaturas gratuitas de todas as publicações do PMI, incluindo o Project Management Journal®, a revista Project
Management Network® e PMI Today®.
* Cópias digitais gratuitas de monografias de pesquisa publicadas pelo PMI.
* Acesso digital a todos os padrões globais do PMI, incluindo Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK®).
Para saber mais sobre a Associação ao PMI, visite PMI.org.

de associação de estudantes de US$32 (32 dólares):
* A cópia digital do Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), disponível em 11 idiomas.
* Networking, mentoring e oportunidades de estágio através dos capítulos locais do PMI ao redor do mundo.
* Informações sobre bolsas de estudos, subvenções e oportunidades de pesquisa.
* Acesso ao PMI.org/CareerCentral, um centro de conhecimento, conexões e recursos de carreira.
* Recursos acadêmicos e suporte, incluindo acesso online a centenas de livros de alguns dos editores de

Networking Acadêmico do PMI

negócios mais importantes do mundo.

Registre-se no PMI Academic Network e receba e-mails sobre novidades em pesquisa e educacionais, eventos, oportunidades
de voluntariado e conteúdo de gerenciamento de projetos relevante ao público acadêmico e disciplinas relacionadas.

Oportunidades de Voluntariado do PMI
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Associação Individual de Estudantes: benefícios e recursos de membros do PMI estão disponíveis para estudantes de
programas de graduação e pós-graduação. Visite PMI.org para saber mais ou associe-se agora.

Acadêmicos, pesquisadores e estudiosos podem influenciar o avanço da educação em gerenciamento de projetos e da profissão através do

Associação de Grupo de Estudantes: o Programa de Associação de Grupo de Estudantes do PMI é projetado para que

voluntariado do PMI. Há muitos tipos de oportunidades de voluntariado acadêmico do PMI, em que os participantes podem fazer a diferença.

instituições acadêmicas que ensinem o gerenciamento de projetos possam associar ao PMI classes inteiras de estudantes de seus

Para mais informações sobre oportunidades de voluntariado, visite PMI.org.

cursos de gerenciamento de projetos, de uma só vez. Para saber mais, visite PMI.org/groupstudentmembership.

Para mais informações, visite PMITeach.org
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Certificação
A certificação de Profissional Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)® é uma valiosa certificação para profissionais de
projetos iniciantes. Orientada para aqueles com pouca ou nenhuma experiência em projetos, a CAPM demonstra a compreensão dos
conhecimentos fundamentais, terminologia e processos do gerenciamento de projetos efetivo.
Para estudantes admitidos em um curso ou programa de gerenciamento de projetos, a certificação CAPM é uma oportunidade de demonstrar
aos potenciais empregadores um conhecimento básico em gerenciamento de projetos, além de dedicação à carreira em áreas orientadas a
projetos. Para obter informações adicionais, visite PMI.org/certification.

Bolsas de Estudos, Premiações e Subvenções
As bolsas de estudos estão disponíveis para estudantes de gerenciamento de projetos e áreas relacionadas, tanto para estudantes
admitidos em programas de bacharelado, mestrado e doutorado.
As premiações reconhecem a excelência no desenvolvimento de conceitos originais de gerenciamento de projetos feitos pelos
estudantes. Os artigos são selecionados com base na pesquisa e esforço criativo que são melhor dirigidos para o avanço dos conceitos,
ferramentas e técnicas de gerenciamento de tarefas orientadas a projetos.
Os subsídios à pesquisa de doutorado são oferecidos a alunos que frequentam faculdades ou universidades credenciadas. Tanto os
alunos de doutorado parcial ou integral são incentivados a se candidatar. As subvenções são concedidas uma vez por ano. A pesquisa
proposta deve avançar o conhecimento acadêmico e ter implicações para a prática do gerenciamento de projetos.
Para mais informações, visite o website da Fundação Educacional do PMI em PMIEF.org.

CONTATOS DOS PROGRAMAS ACADÊMICOS DO PMI
PROGRAMAS ACADÊMICOS DO PMI
academicprograms@PMI.org

PESQUISA ACADÊMICA
research.program@PMI.org

CENTRO DE ACREDITAÇÃO GLOBAL PARA
PROGRAMAS EDUCACIONAIS EM G.P. (GAC)
GAC@PMI.org
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