IV CONGRESSO CEARENSE DE GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

[4º PRÊMIO VISCONDE DE MAUÁ]
O Prêmio Visconde de Mauá, instituído pelo Capítulo Cearense do PMI em 2007, tem por objetivo
incentivar a adoção do PMBOK na gerência de problemas no âmbito das empresas cearenses,
premiando metodologias e casos de sucesso que possam servir de modelo de referência para
futuros trabalhos na área.
O texto que segue visa prover informações sobre as características dos trabalhos e suas
respectivas submissões para a avaliação pelo PMI-CE no âmbito do 4º Congresso Cearense de
Gerenciamento de Projetos que irá acontecer nos dias 5 e 6 de setembro de 2012 em FortalezaCe.
I. Público Alvo
Executivos e gerentes de empresas públicas e privadas das diversas áreas de atuação cujas
atividades estejam relacionadas à gerência de projetos bem como técnicos aspirantes a cargos
gerenciais, professores, pesquisadores e estudantes no campo de gerenciamento de projetos.
II. Temas Sugeridos
O 5º Congresso Cearense de Gerenciamento de Projetos terá como temática geral os modelos de
gerenciamento de portfólios. Tendo em vista o necessário aprofundamento das discussões nesta
temática, os trabalhos submetidos ao 4º Prêmio Visconde de Mauá deverão versar sobre questões
relacionadas ao assunto em suas diversas vertentes. A título de sugestão, seguem temas que
poderão nortear a realização do trabalho.
· Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Riscos Associados
· Alinhamento Estratégico de Projetos
· Gerenciamento de Programas
· PMO (Escritório de Projetos)
· Liderança e Negociação em Gerência de Projetos
· Recuperação de Projetos Problemáticos
· Lições Aprendidas em Projetos mal sucedidos e/ou bem sucedidos
· Gerenciamento de Projetos em Cenários de Crise
· Gerenciamento de Partes Interessadas
· A Importância da Comunicação em Projetos
· Governança em Gerência de Projetos
· Gestão de Projetos aplicada à Gestão Pública e Terceiro Setor

Observamos que a referida lista não é exclusiva e que tem caráter meramente orientador. Para
efeito de organização e aceitação dos trabalhos, sugerimos a realização de consulta prévia à
organização do evento sobre temas fora da lista, a partir do email ccgp@pmice.org.br.
III. Formato para Submissão de Trabalho
Os trabalhos submetidos à organização do evento deverão possuir formato específico nos
seguintes termos:

Idioma: Português
Espaçamento e fonte: espaçamento normal, com letras de tamanho 12 pt, fonte Times New
Roman, digitado em editor de texto compatível com Microsoft Word for Windows.
Título: o título deverá vir na primeira linha do documento, centralizado na fonte tamanho 14 pt em
negrito.
Autor: nome(s) do(s) autor(es), juntamente com o endereço de e-mail, deverão vir duas linhas
abaixo do título.
Resumo: duas linhas abaixo dos nomes dos autores, cujo conteúdo explicite sucintamente o que
foi feito, fonte tamanho 12 pt, com no máximo 200 palavras ou 8 linhas.
Subtítulos: os subtítulos do trabalho devem ser numerados, posicionados à esquerda, em negrito,
fonte tamanho 12 pt. O primeiro subtítulo deve ser posicionado duas linhas abaixo do resumo.
Texto: o corpo do texto deve iniciar imediatamente abaixo do subtítulo, utilizando fonte tamanho 12
pt, justificado na direita e esquerda, com espaçamento simples entre linhas.
Conteúdo do texto: o texto deverá versar sobre uma metodologia ou case abordando assuntos
relacionados ao tema central do Congresso, levando em consideração as disciplinas e melhores
práticas de gerenciamento de projetos (ver Temas Sugeridos), não podendo, entretanto, se
constituir em divulgação mercadológica de fornecedores ou produtos.
Numeração das páginas: todas as páginas devem ser numeradas.
Tamanho do documento: O trabalho deverá conter no mínimo 3 e no máximo 10 páginas no
tamanho A4, incluindo anexos, tabelas e gráficos
Figuras e Fotos: caso existam fotos ou figuras, estas devem estar no formato .jpg. Os títulos das
figuras ficam abaixo delas.
Quadros e Tabelas: as linhas dos títulos das tabelas e quadros são separadas por espaço dois,
iniciando-se na margem esquerda e não ultrapassando os limites das tabelas e quadros.
Anexos: os anexos devem vir ao final do trabalho, e serão contados para limitação do número de
páginas do trabalho.
Referências Bibliográficas: incluir referências bibliográficas após anexos.
Tamanho Máximo de Arquivo: 2 MBytes.
V. Avaliação dos Trabalhos
Os trabalhos serão examinados pela Comissão de Julgamento, formada por especialistas
designados pelo PMI-CE, mediante sistema de avaliação anônima, sem a identificação de seus
autores. Cada trabalho deverá ser avaliado por, no mínimo, DOIS especialistas.
VI. Seleção dos Trabalhos
Serão selecionados 2 trabalhos para apresentação (oral de 40 minutos + 10 minutos de perguntas
e respostas) durante o 5º Encontro Cearense de Gerenciamento de Projetos. Todos os que
submeterem os trabalhos estão cientes de que, a critério da Comissão Julgadora, os trabalhos
poderão ser disponibilizados posteriormente no site do evento para download dos participantes.
Os principais aspectos a serem considerados pela Comissão Julgadora para seleção dos trabalhos
vencedores são:



Atendimento aos itens descritos na seção III – Formato para Submissão de Trabalho – Critério
Eliminatório;



Aderência com as melhores práticas difundidas pelo PMI;



Existência de resultados práticos;



Importância para a comunidade de GP;



Atratividade para o público presente ao Evento

Para cada trabalho selecionado será concedida 1 (uma) inscrição gratuita apenas para o autor
principal do trabalho. Mesmo nos casos em que o trabalho tenha mais de um autor será concedida
inscrição apenas para 1 (um) dos autores. Toda e qualquer despesa adicional relacionada à
participação no evento (como por exemplo, viagem, hospedagem etc.) deverá ser coberta pelo
autor ou autores selecionados.

ENDEREÇO DE ENVIO
Os trabalhos deverão ser submetidos através do e-mail ccgp@pmice.org.br, devendo os
participantes enviá-los juntamente com as informações abaixo que comporão a ficha de inscrição.
A mensagem enviada deverá ter como assunto o seguinte título: Visconde de Mauá - 2012. Os
trabalhos que não forem enviados no prazo ou sem o titulo da mensagem indicado estarão sujeitos
a desclassificação.
















Título do trabalho (máximo 50 caracteres);
Nome(s) completo(s) do(s) autor(es);
Autor responsável na primeira linha dos nomes;
Tema associado;
Categoria (estudante, pesquisador, gerente);
Titulação do autor;
Nome e titulação do coautor, se existente;
Minicurrículo do(s) autor(es);
Referências (outros trabalhos apresentados);
Vínculo Institucional do autor;
Endereço, telefone e e-mail para contato;
Resumo do trabalho (máximo de 500 caracteres);
Nome do professor orientador (caso tenha);
Título do trabalho (máximo de 50 caracteres);
Dados do autor
o
o
o

Fones de contato (principal e secundário)
Endereço eletrônico
Endereço postal

VII. Cronograma Proposto
a) Prazo máximo de submissão de trabalhos – até 15/08/2012
b) Divulgação do resultado da seleção dos trabalhos – Os 2 autores principais dos trabalhos
vencedores serão contatados – até 25/08/2012
c) Prazo máximo para o autor selecionado confirmar formalmente a sua participação –
30/08/2011, enviando os seguintes documentos e informações para o e-mail:
ccgp@pmice.org.br, com as seguintes informações:





Termo de Compromisso de Participação* no Evento Assinado e Digitalizado;
Cópia final do Trabalho no formato .pdf para publicação no site do Evento;
Minicurrículo e foto para publicação do site.

* Será enviado para preenchimento aos candidatos com os trabalhos vencedores.

