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Desafio Universidia PMI-PE 

1- O desafio 

Alinhado com a preocupação do PMI-PE de gerar benefícios para a 

sociedade através da utilização das boas práticas de projetos, o desafio consiste 

em criar e executar um projeto que possua impacto social no estado de 

Pernambuco.  

 

2- Objetivo 

O PMI-PE possui como um dos objetivos disseminar a metodologia do PMI 

na Região, promovendo a capacitação e integração dos profissionais envolvidos 

com o Gerenciamento de Projetos. Desta forma, busca-se fomentar o conhecimento 

e interesse de jovens estudantes pela área de Gerenciamento de Projetos aliando 

experiências práticas com a teoria com foco em trazer algum impacto social positivo 

em comunidade localizada no estado de Pernambuco. 

 

3- Diretrizes do projeto 

 Solução que traga valor para a comunidade: pode ser através da 

melhoria da qualidade de vida da população em algum aspecto ou 

através do aumento de conhecimento que agregue valor para as 

pessoas; 

 Projeto que tenha aplicação viável no ponto de vista econômico e 

operacional. 

 

4- Regulamento: 

 Deve ser enviado para o e-mail contato contato@pmipe.org.br cinco 

vídeos de 1 minuto de forma simples e “caseira” com uso de 

celular na vertical. O primeiro vídeo deve apresentar a proposta do 

projeto e motivação de escolha. Cada um dos demais vídeos devem 

contextualizar o projeto com algum dos grupos de Processos ou Áreas 

do Conhecimento descritos no anexo deste documento. Como 

exemplo, podemos citar um vídeo que descrevesse o prazo esperado 

para executar o projeto e relacionasse com a área de conhecimento 

Cronograma. 

 No e-mail de envio do vídeo deve ser inserido o nome dos integrantes 

da equipe, e-mails, curso de graduação/pós graduação e instituição 

de ensino; 

 Pode ser entregue até o dia 17/09 às 23h59 (horário de Brasília); 

 Todos os tópicos do documento proposto devem ser preenchidos; 

 Podem participar estudantes de graduação e pós graduação; 

 Pode ser feito em equipe de até 4 pessoas. 

 

5- Critério de avaliação 
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 Notas de 0 a 10; 

 Aderência do conteúdo à documentação – 1 ponto; 

 Aplicação das boas práticas do PMI (descrito no tópico 4 do anexo do 

presente documento) aliado ao conteúdo do vídeo 

 Viabilidade de aplicação do projeto (economicamente e 

operacionalmente) – 2 pontos; 

 Impacto gerado na comunidade pelo projeto – 3 pontos. 

 

As três melhores ideias serão selecionadas e terão a oportunidade de realizar 

uma apresentação para o público do Universidia no dia do evento, 24/09/2018, e 

serão avaliados pelo público presente através de uma votação após a apresentação 

que representará 2 pontos para a ideia mais votada. 

A apresentação deve ser em power point e deve ser enviada até o dia 

23/09/2018. A exposição deve ser realizada em no máximo 5 minutos. Após o 

estouro do tempo será descontado 0,1 ponto para cada segundo adicional. 

O vencedor será anunciado no dia do evento. 

 

6- Premiação 

Planejamento e execução do projeto proposto com o apoio e 

acompanhamento do PMI-PE durante o período de um ano e um curso de 

Gerenciamento de Projetos do PMI-PE sem custo. 

 

7- Calendário 

 08/09 – Início das inscrições; 

 20/09 – Término das inscrições; 

 21/09 – Anúncio dos finalistas através do site do PMI-PE 

(pmipe.org.br) e e-mail enviado aos finalistas; 

 23/09 – Término do prazo de recebimento das apresentações dos 

finalistas; 

 24/09 – Apresentação de pitch com duração até 05 minutos no dia do 

evento e divulgação da proposta vencedora. 
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ANEXO 

 

Desafio Universidia PMI-PE 

Documento deve utilizar fonte de letra Times New Roman na cor preta e 

seguir a estrutura abaixo: 

1- Proposta de projeto e motivação para a escolha 

2- Impacto social gerado pelo projeto 

3- Viabilidade financeira e operacional do projeto 

Neste tópico é importante destacar a viabilidade da execução do projeto 

tendo em conta as limitações financeiras e operacionais de recursos existentes. 

4- Utilização das boas práticas do PMI 

 

Será considerado um diferencial os vídeos conseguirem integrar os tópicos 

acima com os 05 (cinco) Grupos de Processos e às 10 (dez) áreas de conhecimento, 

apresentados nas tabelas abaixo conforme boas práticas do PMI descritas no 

PMBOK (2017) em sua sexta edição.  

 

Grupos de Processos 

Iniciação 

Planejamento 

Execução 

Monitoramento e Controle 

Encerramento 

 

Áreas de Conhecimento 

Escopo 

Cronograma 

Custos 

Partes Interessadas 

Qualidade 

Recursos 

Comunicação 

Riscos 

Aquisição 

Integração 
 


