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Objetivo Geral

Descrição Geral

públicas e privadas, parcerias que resultem em

Esta política do PMI-SC caracteriza as regras

ambas as partes e consequentemente

básicas para a avaliação de qualquer proposta

Fomentar, com organizações públicas e

aumentem a geração de receitas para patrocinar

de relacionamento do Chapter PMI-SC com uma

privadas, parcerias que resultem no

ações da Instituição que será retornado para a

organização externa. A decisão para a formação

reconhecimento e disseminação da disciplina de

comunidade através de ações de

da parceria levará em conta as diretrizes

gerenciamento de projetos, colaborando assim

desenvolvimento profissional.

para o atendimento da Missão do Chapter

alianças que atendam as necessidades de

estratégicas do PMI-SC e as necessidades de

PMI-SC que é de "Conectar pessoas para

seus envolvidos. Essa decisão também

Nesse contexto se entende que sem uma política

considerará a capacidade de ambas

compartilhar conhecimentos em gestão, projetos

que guie este tipo de decisão é difícil ou se não

organizações honrar os seus compromissos

e pessoas".

impossível avaliar essas oportunidades. Assim, o

integralmente para que a parceria seja

documento que se apresenta fornece um guia da

considerada um sucesso. A intenção de qualquer

política que auxiliará na análise crítica antes da

aliança será a de criar-se uma situação benéfica

tomada de decisão para o fechamento dessas

para ambas as partes.

parcerias entre o PMI-SC e instituições públicas
e privadas.

Objetivos Específicos
▪

Aumentar o valor agregado ao associado do
Chapter PMI-SC;

▪

Promover o relacionamento com outras
instituições, públicas e privadas, de forma a

Motivação
O presidente e os membros da diretoria

demonstrar benefícios das práticas de

Parceria

executiva do PMI-SC devido a sua proximidade e

É uma relação considerada estratégica e que é

relacionamento com as empresas e órgãos do

concebida para benefício mútuo de duas ou mais

governo da região de abrangência do capítulo

partes, sendo essa compatível ou complementar

decidem por fomentar com essas organizações,

aos interesses nos negócios e objetivos dessas.

gestão, projetos e liderança;
▪

Desenvolver novas fontes de receitas para
sustentar as atividades do Chapter PMI-SC;
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Modalidades
De forma a atender os objetivos e diretrizes
estratégicas do Chapter PMI-SC, a política de
parcerias do Chapter PMI-SC está estruturada
em quatro modalidades distintas e não
excludentes, as quais na visão da instituição,
compreendem os modelos básicos de
relacionamento de qualquer organização.
Cada uma das modalidades, abaixo
relacionadas, configuram um conjunto de
Obrigações e Direitos básicos, necessários a
formatação de um CONTRATO DE PARCERIA
entre o Chapter PMI-SC e qualquer organização

eventos(em todas as regionais), sejam eles

Parceria
Instituições de Ensino

em conjunto ou não com a mesma.
▪

corpo docente e discente;
Nesta modalidade, a instituição conveniada,

▪

deverá oferecer pacotes promocionais aos

GP a obter certificações PMP;

descontos, tendo como contrapartida a utilização

Contrapartidas do Chapter PMI SC

da Marca PMI-SC na divulgação de seus
produtos/serviços como organização Apoiadora
do Chapter PMI-SC".

Contrapartida esperada
do Conveniado
▪

▪

membros da comunidade PMI-SC;
▪

1. Instituições de Ensino;

SC;
▪

3. Mantenedores;

Desconto de 20% na mensalidade de
membros do PMI SC;

▪

Proporcionar ao PMI SC a possibilidade de
utilizar sua infraestrutura para realização de

Disponibilizará a instituição o selo de
“Apoiador” do PMI-SC, cujo mesmo pode ser
divulgado em seu site;

Incentivar a associação dos seus respectivos
alunos e professores dos cursos de

Divulgar os cursos da entidade a nossos
associados, voluntários, parceiros e demais

▪

Descontos de 10% na aquisição de eventos
e/ou produtos do PMI-SC;

gerenciamento de projeto ao PMI e ao PMI

4. Parcerias especiais.

Incentivar seu corpo docente dos cursos de

associados, concedendo benefício na forma de

interessada:

2. Patrocinadores;

Divulgação de eventos do PMI-SC ao seu

▪

Divulgar a logo nos anúncios de produtos e
serviços em suas publicações próprias e via
e-mail para a lista de distribuição do PMI-SC,
que congrega a Comunidade de Profissionais
e Praticantes de Gerência de Projetos de SC;
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▪

Palestras inaugurais nos cursos;

▪

Participação em eventos acadêmicos;

▪

Participação dos professores, com os

Obrigações do Patrocinador
▪

mesmos benefícios do PMI-SC, nos grupos
de estudos para certificação PMP, oferecidos

Optar entre as modalidades disponíveis
de patrocínio Estadual ou Regional;

▪

Escolher entre os pacotes disponíveis de

pelo PMI-SC conforme disponibilidade de

patrocínio, podendo ser eles, Prata,

inscrições.

Ouro, Platinum e Premium;
▪

Efetuar pagamento da anualidade, de
acordo com tabela de preços divulgado

Parceria
Patrocinadores

pelo Chapter PMI-SC;
▪

empresas que possuem interesse em patrocinar
as iniciativas do Chapter PMI-SC em eventos a
serem realizados por todo o estado de Santa
Catarina.
O Chapter PMI-SC oferece pacotes
pré-formatados aos interessados, concedendo
diversos benefícios como contrapartida.

Somente utilizar o logo do “Patrocinador”
do Chapter PMI-SC fornecido pelo
PMI-SC, em suas comunicações com o

Nesta modalidade, voltada especificamente a

público em geral;
▪

Benefícios oferecidos pelo
Chapter PMI-SC ao Patrocinador

A organização Patrocinadora não poderá
utilizar e/ou referenciar a Logo do

Os benefícios diferem de acordo com a
modalidade e pacote escolhido pelo
patrocinador.
*Não incluem Workshops;
** Mediante aprovação PMI SC.
Patrocinador PRATA na modalidade REGIONAL,
terá status de PRATA apenas nos eventos do
Chapter PMI SC na regional escolhida. Já no
plano Estadual, o patrocinador terá status PRATA
em todos os eventos realizados no estado de SC
pelo Chapter PMI SC.

Chapter PMI-SC. Também é proibido
utilizar o Chapter PMI-SC referenciado
como endosso, credenciamento ou
certificação para qualquer tipo de
produto, serviço ou empresa.

Os planos de patrocínio de eventos individuais
poderão ser firmados, conforme tabela de
patrocínio própria de cada evento, sempre
respeitando os tipos PRATA, OURO,
PLATINUM e PREMIUM.

PMI SC | Política de Parcerias 2019

|4

Parceria
Mantenedores

▪

A organização apoiadora não poderá

▪

Divulgação de oportunidades e eventos

utilizar e/ou referenciar a Logo do
Chapter PMI-SC. Também é proibido

para a base de filiados do PMI-SC;
▪

Desconto de 10%, em relação às

utilizar o Chapter PMI-SC referenciado

políticas de preços para Patrocinadores

Na modalidade de parceria Mantenedora, a

como endosso, credenciamento ou

e Expositores, nos eventos do PMI-SC

organização interessada poderá, mediante

certificação para qualquer tipo de

de Florianópolis;

pagamento de mensalidade ou anualidade,

produto, serviço ou empresa.

▪

conforme Tabela de Preço em vigor, utilizar em
seu material de divulgação, folders, mailing, e
material de marketing, o logo de “Mantenedor”

eventos. (exceto workshop)

Benefícios oferecidos pelo
Chapter PMI SC ao Mantenedor

▪

e-mail marketing;
▪

Obrigações do Mantenedor
▪

Direito de usar a marca de Mantenedor

▪

Ter descontos para seus colaboradores

do PMI-SC em materiais promocionais,

nos cursos e palestras do PMI-SC,

impressos ou digitais, agregando valor

conforme a política de preços de cada

institucional a sua empresa, produto ou

evento.

Efetuar pagamento da

serviço, de acordo com o Manual de Uso

mensalidade/anualidade, de acordo com

da Marca do PMI-SC;

PMI-SC em eventos internos da

Divulgar o nome da empresa em nosso

empresa para a conscientização de seus

PMI-SC;

website na área de membros

funcionários, fornecedores, clientes e

Somente utilizar a logo do “Mantenedor”

mantenedores;

parceiros no uso de melhores práticas

Ter o logo da empresa na newsletter do

de gerenciamento de projetos, com uma

PMI-SC (envio quinzenal);

palestra anual “Conheça o PMI, o

Inserir o logo da empresa no material de

PMI-SC e o Gerenciamento de Projetos”.

tabela de preços divulgado pelo Chapter
▪

Atualizar-se nas novidades sobre
gerenciamento de projetos enviadas via

do Chapter PMI-SC, explicitando como
"Organização Mantenedora".

Preço de associado na inscrição dos

do Chapter PMI-SC fornecido pelo

▪

▪

PMI-SC, em suas comunicações com o
público em geral;

▪

▪

Contar com o apoio e participação do

eventos (exceto Workshops);
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Parcerias Especiais
Nesta modalidade, por iniciativa da organização

▪

Iniciativas conjuntas;

na Reunião Ordinária de Diretoria

▪

Projetos governamentais;

seguinte;

▪

Contratos de parceria que não possuam
aderência às modalidades anteriores.

proponente ou ao próprio Chapter PMI SC,
poderão ser celebrados contratos de parceria
específica para situações não previstas nas
modalidades anteriores, desde que voltados a
missão principal da instituição, na forma de
patrocínio, apoio ou projeto de interesse mútuo
entre as partes.
As condições e obrigações para esta
modalidade, serão determinadas de acordo com
necessidade e finalidade das atividades,
cabendo prévia aprovação do modelo do
CONTRATO DE PARCERIA em Reunião
Ordinária pela Diretoria Executiva do Chapter
PMI Santa Catarina.

poderão ser viabilizados nesta modalidade:
▪

Eventos específicos;

▪

Seminário Catarinense;

aprovação de maioria simples, ou seja,
50% + 1 dos membros da Diretoria

Processo para
submissão da parceria
com o Chapter PMI SC

presentes na reunião. A Diretoria, se
convier, poderá solicitar ao proponente
participação na reunião para melhor
apresentação da proposta, exigir outros
documentos e/ou solicitar revisões nos

A seguir são descritos os passos para

termos do Estatuto e do seu “Chapter

submissão de propostas de parcerias:

Agreement” com o PMI Global;

1. Preencher o formulário específico para

5. O prazo para resposta do Chapter PMI

submissão do pedido de parceria,

Santa Catarina será de até 45 (quarenta

disponível para Download no site do

e cinco) dias corridos da submissão. Por

Chapter PMI-SC

decisão da Diretoria, este prazo pode ser

http://www.pmisc.org.br/.

postergado por mais 30 dias, para

2. Encaminhar o formulário devidamente
preenchido e assinado pelo(s)
responsável(is) legal(is) da organização

São exemplos de parcerias especiais que

4. Todas as propostas deverão ter

melhor apreciação e discussão da
proposta;
6. Após aprovação pela Diretoria, deverá

proponente, via e-mail para

ser celebrado o CONTRATO DE

presidente@pmisc.org.br;

PARCERIA. O Presidente do PMI-SC

3. As propostas encaminhadas até o dia 30

representa a instituição no

(trinta) do mês em vigor, serão avaliadas
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relacionamento com as Organizações

representado pelo presidente, VP

solicitadas com no mínimo 30 dias de

parceiras, sejam potenciais ou efetivas;

parcerias ou reunião de direção) o

antecedência;

7. As empresas proponentes deverão estar
em dia com suas obrigações legais e

rompimento do contrato de parceria;
3.

fiscais;

2.

parceria com o PMI-SC não são

benefícios estabelecidos nesta política

contemplados nas parcerias como

podem ser revogados parcial ou

eventos do Chapter PMI SC;
7.

A comprovação de associação ao

avalie como inapropriado para o mesmo;

PMI-SC deve ser feita pelo filiado/aluno

As solicitações de passaportes para

através da apresentação impressa do

O Chapter PMI SC utiliza-se do direito

eventos deve ser realizado até no

perfil completo de afiliado do site do

de aceitar ou declinar pedidos de

máximo 10 dias antes do evento, sendo

parceria sem qualquer obrigação de

PMI.ORG (“My Profile” item

que o Chapter PMI SC não se

justificativa quanto à declinação.

“Dashboard” ) e entregue à

responsabiliza no caso de

INSTITUIÇÃO APOIADORA.

Caso o parceiro não cumpra quaisquer

indisponibilidade de vagas para o evento

das obrigações estabelecidas nesta

solicitado;

4.
1.

Eventos de terceiros realizados em

O atendimento a determinados

inteiramente caso o Chapter PMI SC

Generalidades

6.

política, cabe ao Chapter PMI SC o
direito e o dever de comunicar o mesmo

5.

Demais solicitações, como palestras in
company por exemplo, devem ser

e caso seja definido pela diretoria (aqui
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Patrocinadores

ANEXO I Tabela de Preços

A seguir, tabela de valores para patrocinadores abrangência Estadual:

Mantenedores
A empresa mantenedora contribui com taxa mensal, a seguir apresenta-se a
tabela de preços de Mensalidade para modalidade “Mantenedor“ conforme os
benefícios acima, de acordo com o número de funcionários da empresa:

Regional
Capital

Happy Hour 1

15/03/2019

Happy Hour 2

15/06/2019

Happy Hour 3

15/08/2019

Workshop 1

15/04/2019

Workshop 2

15/07/2019

Workshop 3

15/08/2019

Grupo de Estudos

15/03/2019

HEY 2019

15/12/2019

Happy Hour 1

15/03/2019

Happy Hour 2

15/06/2019

Happy Hour 3

15/08/2019

Workshop 1

15/04/2019

Workshop 2

15/11/2019

Grupo de Estudos

15/03/2019

Happy Hour

15/03/2019

Workshop 1

15/05/2019

Workshop 2

15/08/2019

Workshop 3

15/10/2019

Grupo de Estudos

15/03/2019

PRATA

OURO

PLATINUM

1.500,00

2.000,00

3.000,00

PREMIUM

MANTENEDORES
MICROEMPRESA

1 a 10 funcionários ou autônomos

R$ 200,00 mensais

PEQUENA EMPRESA

11 a 50 funcionários ou autônomos

R$ 500,00 mensais

MÉDIA EMPRESA

51 a 100 funcionários ou autônomos

R$ 800,00 mensais

GRANDE EMPRESA

mais de 100 funcionários ou autônomos

R$ 1.500,00 mensais

Regional
Norte

Regional
Vale do Itajaí

4.000,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00
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A seguir, tabelas de valores para patrocinadores abrangência Regional:

Regional
Capital

Regional
Vale do Itajaí

Regional
Norte

PRATA

OURO

PLATINUM

Happy Hour 1

15/03/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Happy Hour 2

15/06/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Happy Hour 3

15/08/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 1

15/04/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 2

15/07/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 3

15/08/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Grupo de Estudos

15/03/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

HEY 2019

15/12/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

PRATA

OURO

PLATINUM

PREMIUM

2.000,00

Happy Hour

15/03/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 1

15/05/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 2

15/08/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Workshop 3

15/10/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

Grupo de Estudos

15/03/2019

750,00

1.000,00

1.500,00

PRATA

OURO

PLATINUM

Happy Hour 1

15/03/2019

750

1.000,00

1.500,00

Happy Hour 2

15/06/2019

750

1.000,00

1.500,00

Happy Hour 3

15/08/2019

750

1.000,00

1.500,00

Workshop 1

15/4/2019

750

1.000,00

1.500,00

Workshop 2

15/11/2019

750

1.000,00

1.500,00

Grupo de Estudos

15/03/2019

750

1.000,00

1.500,00

PREMIUM

2.000,00

PREMIUM

2.000,00
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Benefícios e Vantagens
BENEFÍCIO E VANTAGENS
Passaportes disponibilizados para eventos realizados pelo PMI-SC*;
Logomarca do parceiro exposto no site do PMI-SC;
Logomarca do Parceiro exposto em Banners de Eventos como Parceiro Prata;
Logomarca do Parceiro exposto em Banners de Eventos como Parceiro Ouro;
Logomarca do Parceiro exposto em Banners de Eventos como Parceiro Platinum;
Logomarca do Parceiro exposto em Banners de Eventos como Parceiro Premium;
Logomarca do Parceiro em emails enviados pelo PMI-SC;
Logomarca do Parceiro no vídeo institucional do PMI-SC;
Logomarca do Parceiro, com destaque no vídeo institucional do PMI SC;
Anúncio da empresa parceira em cada palestra, como agradecimento especial (Min. 2x ao dia);
Anúncio da empresa parceira em cada palestra, como agradecimento especial (1x);
O parceiro poderá passar seu vídeo institucional em cada evento do PMI-SC (max 3min);
Poderá disponibilizar uma reportagem para ser enviada no email marketing do PMI SC**;
O parceiro poderá disponibilizar brindes com sua marca em eventos do PMI-SC**;
O Parceiro terá acesso a equipe do PMI-SC para dúvidas e atualizações sobre GP;
Direito a uma palestra gratuita na empresa parceira sobre gerenciamento de projetos;
Visibilidade em 5 eventos regionais em Santa Catarina;
Visibilidade em mais de 25 eventos em todo o estado de Santa Catarina;
Direito de usar a marca de patrocinador do PMI SC em materiais promocionais, impressos ou digitais, agregando valor
institucional a sua empresa, produto ou serviço, de acordo com o Manual de Uso da Marca do PMI-SC
Divulgar o nome da empresa no website na área de membros patrocinadores apresentando a empresa.
Desconto de até 10%, em relação às políticas de preços para Patrocinadores e Expositores, nos eventos do PMI SC
Divulgação de oportunidades de empregos e eventos para a base de filiados do PMI-SC
Contar com o apoio e participação do PMI-SC em eventos internos da empresa para a conscientização de seus funcionários,
fornecedores, clientes e parceiros no uso de melhores práticas de gerenciamento de projetos, com uma palestra anual
Conheça o PMI, o PMISC e o Gerenciamento de Projetos

Prata

Ouro

Platinum

Premium

1
X
X

3
X

5
X

10
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X*

X*

X*

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

5,00%
X

8,00%
X

10,00%
X
X

* Não incluem workshops / Congresso CBGPL | ** Mediante aprovação do PMI-SC
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ANEXO II F
 ormulário de Submissão da Parceria
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço (rua, nº, apto):
Bairro:
Cidade/UF:

CEP:

DADOS DO CONTATO
Nome:
Cargo:

Depto:

Fone Coml:

Fone/Cel:

E-mail:

MODALIDADE DA PARCERIA
( ) Instituições de Ensino
( ) Patrocinador

(

) Mantenedor

(

) Parcerias Especiais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA MODALIDADE: 2 – Organização Apoiadora
Faixa: ( ) PRATA
( ) GOLD
( ) PLATINUM
( ) PREMIUM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA MODALIDADE: 4 – Parcerias Especiais
Resumo da proposta de Parceria:
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ANEXO III
Selo Apoiador PMI SC

ANEXO IV
Selo Patrocinador PMI SC

ANEXO V
Selo Mantenedor PMI SC

Selo a ser utilizado com instituições de ensino:

Selo a ser utilizado por empresas Patrocinadoras:

Selo a ser utilizado por empresas Mantenedoras:
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JUNTE-SE A
 NÓS!
parcerias@pmisc.org.br
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