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1 DA NATUREZA DO PRÊMIO

1.1 Objetivo e Finalidades
1.1.1 Objetivo: Idealizado pelo PMI-DF, o Prêmio Candango Universitário tem por objetivo
estimular e premiar a pesquisa e o desenvolvimento de produções científicas, especificamente de
artigos, monografias ou trabalhos de conclusão de curso que versem sobre o tema Gerenciamento
de Projetos (GP), por meio da realização de evento de premiação de tais trabalhos já apreciados em
universidades e instituições de ensino superior ou trabalhos recomendados por professores e
orientadores. O Prêmio Candango Universitário de pesquisa em gerenciamento de projetos é
realizado anualmente.
1.1.2 Finalidades:
a) Disseminação do papel institucional do PMI-DF no apoio à produção de
conhecimento em gerenciamento de projetos.
b) Maior visibilidade no cumprimento da missão do PMI-DF.
c) Maior aproximação e consideração no meio acadêmico.
d) Possibilidade de maior adesão de novos membros.
e) Fortalecimento da imagem do PMI-DF e maior comprometimento com o
Gerenciamento de Projetos, diante de seus associados e outros chapters.
f) Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas inovadoras que venham a agregar as
melhores práticas instituídas pelo PMI.

1.2 Justificativa
1.2.1 O PMI-DF preocupa-se com a formação de excelentes profissionais com conhecimento
científico atualizado para atender as demandas do mercado de trabalho.
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1.2.2 O PMI-DF também se interessa por parcerias com instituições de ensino que valorizam
o gerenciamento de projetos em seus cursos de graduação e pós-graduação, com vistas a apoiar e
disseminar pesquisas sobre novas e melhores práticas em Gestão de Projetos.

1.3 Cenário Atual
A gestão de projetos (GP) é um campo do conhecimento cada vez mais presente nas grades
curriculares de cursos de graduação e pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) no
Distrito Federal e em outros estados.
Nos últimos anos, tem-se percebido o interesse das IES em programar cursos de pósgraduação em GP com o propósito de formar especialistas para atender às crescentes demandas
em todos os segmentos empresariais e também da área pública.
Grandes esforços têm sido feitos por excelentes IES, no sentido de desenvolver e manter
programas de pós-graduação e MBA em GP, primando pela qualidade e pela excelente formação
profissional. Além disso, a formação acadêmica e o incentivo à pesquisa no campo do
gerenciamento de projetos têm se destacado nos últimos anos com o desenvolvimento de grades
que primam pela elaboração de monografias e estudos de casos que contribuam para com a
formação do conhecimento em GP.
Nesse sentido, verifica-se, atualmente, um cenário favorável à produção de conhecimento
na área de GP, por meio da promoção de pesquisas sobre novas metodologias, conceitos,
ferramentas, bem como o apoio a estudos que favoreçam o aprimoramento das técnicas,
procedimentos e processos de GP já existentes.
A quantidade de turmas em GP e o consequente resultado gerado (artigos, trabalhos e
monografias concluídas) cada vez mais crescente, devem ser aspectos motivadores de um evento
de valorização da produção científica em gerenciamento de projetos, a ser obviamente encampado
pelo PMI-DF, a maior organização de apoio ao GP no Distrito Federal.
Por meio de um processo de seleção, avaliação e premiação dos melhores trabalhos voltados
para o GP, o PMI-DF terá a oportunidade de mobilizar e estimular alunos, professores, universidades
e organizações em torno da produção de conhecimento em gerenciamento de projetos, além de
cumprir com a sua missão de promover as melhores práticas de GP no DF.
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2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Quem pode participar
Poderão participar do concurso Prêmio Candango Universitário 2017 estudantes
matriculados regularmente em quaisquer universidades ou instituições de ensino superior do
Distrito Federal e, ainda, aqueles que já tenham se formado durante o ano de 2016.

2.2 Inscrição
2.2.1. Os candidatos interessados em inscrever seus trabalhos deverão preencher a ficha de
inscrição no site do PMI-DF com os dados solicitados e anexar o trabalho acadêmico concorrente
em formato pdf.
2.2.2 O período de inscrições terá início no dia 23 de outubro de 2017. Para informações
sobre todas as demais etapas do concurso, ver o cronograma (item 3.5) deste edital.
2.2.3. Não serão aceitos trabalhos entregues por outro meio que não pelo link informado.

2.3 Requisitos
Os trabalhos inscritos só serão considerados elegíveis se apresentarem as seguintes
características básicas:
2.3.1 Originalidade, ainda que se aborde assunto já tratado ou ventilado em outros
trabalhos, deve ser abordado de forma original. Este cuidado se exige dada a enorme quantidade
de trabalhos sobre gerenciamento de projetos à disposição para consulta, caracterizando-se como
uma estrita obediência às normas da ABNT sobre documentação.
2.3.2 O trabalho deverá ser inédito, ou seja, ainda não ter sido publicado em qualquer
periódico escrito ou eletrônico, ou mesmo apresentado em Congressos ou eventos acadêmicos ou
técnicos;
2.3.3 Ser originado de trabalho acadêmico exigido em disciplina de gerenciamento de
projetos ou similares, ou ser um trabalho de conclusão de curso (TCC), e vir acompanhado de uma
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folha de aprovação (em caso de ter passado por banca) ou uma carta de recomendação do professor
da disciplina.
2.3.4 O trabalho deve ser apresentado com no mínimo seis e no máximo 15 páginas em
Word, com todas as páginas formatadas de acordo com a norma ABNT, lembrando que elementos
pré-textuais não deverão constar do Sumário.
2.3.5. O trabalho acadêmico inscrito deve, em seu tema central, versar sobre gerenciamento
de projetos ou alguma de suas áreas de conhecimento: Integração, Escopo, Cronograma, Custos,
Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos e Aquisições.
2.3.6. O trabalho deve ser desenvolvido de modo a apresentar, em seu conteúdo, porém não
obrigatoriamente em sua forma, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, além de
ser construído sobre uma linha de raciocínio lógica, coerente e coesa.
2.3.7. Todas as ideias citadas no trabalho devem ser propriamente referenciadas, seguindo
as normas previstas pela ABNT para referências bibliográficas.
2.3.8. Todos os trabalhos inscritos devem estar redigidos em língua portuguesa.
2.3.9. Todos os trabalhos, para serem considerados neste concurso, devem ser submetidos
para avaliação dentro do prazo estipulado neste edital.

3 DO PROCESSO SELETIVO
3.1 Etapas
Para participar do Prêmio Candango Universitário, os candidatos deverão, nesta ordem:
a) Inscrever os trabalhos de pesquisa conforme o item 2.
b) Aguardar o resultado a ser divulgado no site www.pmidf.org ou por e-mail,
conforme cronograma estabelecido pela comissão do Prêmio Candango
Universitário 2017.
c) Apresentar, se classificado em primeiro lugar, o seu trabalho no 17º Encontro de
Gerenciamento de Projetos do PMI-DF, dentro da programação do UniversiDia,
no dia 24 de novembro de 2017, às 11h30, em Brasília.
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d) Em caso de haver necessidade de edição, para fins de divulgação dos vencedores,
entregar o trabalho revisado dentro do prazo estipulado neste Edital.

3.2 Critérios
Serão considerados os seguintes critérios para avaliação dos trabalhos:
a) Relevância do tema abordado para o PMI-DF: 40%.
b) Qualidade e profundidade do conteúdo: 30%.
c) Organização e coordenação das ideias (clareza): 15%.
d) Inovação do tema ou da abordagem: 15%.

3.3 Premiação
3.3.1 Os trabalhos vencedores serão premiados conforme a tabela a seguir:
1º lugar

●
●
●
●
●

Troféu entregue pelo Presidente do PMI-DF no UniversiDia
Apresentação do trabalho diante do público do UniversiDia
Vaga no curso preparatório CAPM® do PMI-DF no semestre 2018.1
Divulgação do trabalho no site do PMI-DF e respectivos veículos de comunicação
Certificado do PMI-DF para o Docente Orientador do trabalho

2º lugar

●
●
●
●

Reconhecimento público dentro da programação do UniversiDia
Vaga no curso preparatório CAPM® do PMI-DF no semestre 2018.1
Divulgação do trabalho no site do PMI-DF e respectivos veículos de comunicação
Certificado do PMI-DF para o Docente Orientador do trabalho

3.3.2 Caso os vencedores já tenham horas suficientes de gerenciamento de projetos para
obtenção de uma certificação PMP®, estes poderão solicitar a troca do curso preparatório CAPM®
pelo preparatório PMP® do PMI-DF, mediante comprovação.
3.3.3 Havendo incompatibilidade de datas entre o curso e a disponibilidade dos vencedores,
a vaga poderá ser transferida a terceiro, escolhido pelo vencedor.
3.3.4 É facultativo ao segundo colocado a participação no UniversiDia para reconhecimento
público de seu mérito.
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3.4 Banca examinadora
3.4.1 A Banca Examinadora será designada pela Diretoria do PMI-DF e será composta de
membros da Diretoria Executiva do Capítulo e profissionais ou acadêmicos sêniores em
gerenciamento de projetos.
3.4.2 A Banca Examinadora terá como atribuições:
a) Avaliar, segundo critérios expostos no item 3.2, todos os trabalhos apresentados,
de acordo com cronograma estabelecido neste Edital.
b) Reportar à Diretoria do PMI-DF toda vez que houver dúvidas quanto aos trabalhos
inscritos.
c) Emitir parecer final sobre os trabalhos selecionados como vencedores.
3.4.3 Não caberão recursos, em qualquer hipótese, sobre as decisões da Banca Examinadora.
3.4.4 Em caso de empate técnico na avaliação da Banca Examinadora, a decisão final ficará
por conta da Diretoria de Educação.

3.5 Cronograma
Os períodos que compreendem a realização do Prêmio Candango Universitário 2017 deverão
ser respeitados e cumpridos conforme o estipulado a seguir:

Fases
Inscrições
Avaliação dos trabalhos
Resultado
Envio do material para apresentação do
trabalho no UniversiDia do PMI-DF
Reconhecimento público no UniversiDia
Apresentação do trabalho do 1º colocado
no UniversiDia
Veiculação de mídia promocional sobre
os vencedores
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Período
23/10 a 15/11/2017
08/11 a 18/11/2017
19/11/2017

Responsáveis
Candidatos
Banca Examinadora
PMI-DF

19/11 a 22/11/2017
24/11/2017
24/11/2017

1º colocado
Vencedores e PMI-DF
Vencedor e PMI-DF

24/11 a 31/12/2017

PMI-DF

EDITAL DO
PRÊMIO CANDANGO UNIVERSITÁRIO 2017

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Impedimentos
É vedada a participação de voluntários e integrantes de Diretorias do PMI-DF, bem como
de seus parentes de 1º grau.

4.2 Divulgação
Todos os candidatos, ao se inscreverem, concordam em ter seu trabalho, seu nome e sua
imagem divulgados pelo PMI-DF em seus veículos de comunicação oficiais, bem como em peças
publicitárias, como folders, banners, livretos, etc.

4.3 Contato
Para dúvidas que extrapolam o conteúdo deste Edital, deve-se entrar em contato com os
responsáveis pelo Prêmio Candango pelo e-mail educacao@pmidf.org.
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