
 

Projeto do Ano 2019 

Este prêmio visa eleger o projeto de maior destaque de Santa Catarina do ano de 2019. 
A premiação almeja valorizar as empresas e os profissionais que, via projeto, realizaram um feito de expressiva 
representatividade para sua organização. 
Serão premiados o projeto (empresa) e o projeto acadêmico do ano. 

1. Critérios de Elegibilidade 

As candidaturas devem obrigatoriamente atender aos seguintes critérios: 

Ética e Responsabilidades 

● O candidato se compromete quanto à veracidade das informações fornecidas; 
● O candidato tem permissão da empresa para apresentação de informações do projeto e da empresa; 
● O candidato estará presente no evento de premiação caso seja um dos finalistas. 
As informações relacionadas à candidatura (projeto, empresa, gerente do projeto ou quaisquer que forem 
fornecidas) poderão ser validadas pela organização do evento (a qualquer momento), durante o processo 
de validação da inscrição e avaliação pelo comitê do prêmio.  

 
Além da pontuação os projetos candidatos serão considerados elegíveis aqueles que: 
 

● Obtiverem pontuação mínima determinada pela banca examinadora e não infringir nenhuma regra de 
participação da premiação. 

● Os projetos candidatos apresentados devem estar associados a iniciativas Catarinenses e terem sido 
conduzidos em território catarinense. Não há restrição a projetos de empresas multinacionais ou de 
empresas estrangeiras sediadas no Brasil. 

● A data de encerramento oficial do projeto pode ser anterior ao ano da premiação em vigor (limitado 
entre janeiro/19 e dezembro/19). Para fins desta premiação o candidato deve especificar a área de 
atuação, como exemplo: engenharia; Industrial; Tecnologia da Informação, Óleo e Gás; Educação; 
Serviços; Terceiro Setor, Governo e qualquer outra área de atuação. 

● Poderá se candidatar projetos de qualquer porte. 
● O gerente de projeto candidato não pode ter interpelação contrária por meio de representante da 

equipe do projeto ou da empresa quanto ao seu mérito pelo sucesso do projeto ou liderança do mesmo. 
 

1.1. Elegibilidade para o Prêmio de Projeto do Ano 

Serão consideradas válidas as inscrições de candidatos que estiverem de acordo com os seguintes quesitos: 

● O projeto apresentado deve ter sido concluído entre o período de: Janeiro/2019 e Dezembro/2019; 
● O projeto deve ter ocorrido no território de Santa Catarina; 
● Estão válidos os projetos que foram executados em Santa Catarina (planejamento, desenvolvimento ou 

fabricação, monitoramento e encerramento), mas o seu resultado (produto) pode ter sido implantado 
ou instalado em outros estados brasileiros, ou em outros países (além do Brasil); 

● O projeto deve pertencer a uma empresa legalmente estabelecida no Brasil (independente da origem); 



 

● O projeto deve apresentar uma estrutura mínima de composição e gestão compatíveis com padrões e 
métodos publicados em literaturas reconhecidas da área. (Composição: equipe; alocação de recursos; 
objetivo/metas; cronograma de atividades; entrega de um produto/serviço como resultado da iniciativa; 
cliente e stakeholders; processos, métodos e práticas de gestão); 

● Para esta categoria de premiação, não serão permitidas inscrições de projetos acadêmicos; 
● Não estão aptos a participarem deste processo de premiação os projetos pertencentes às empresas que 

os Diretores do PMI-SC, bem como a equipe organizadora do Prêmio, possuem vínculos de trabalho 
(proprietário ou empregatício). 

1.2. Elegibilidade para o Premio de Projeto Acadêmico 

Os projetos acadêmicos devem obrigatoriamente atender aos seguintes critérios: 

● Ser um case catarinense; 
● Não possuir qualquer tipo de Marketing de fornecedores ou produtos; 
● Apresentar resultados práticos; 
● Ser bem escrito, original e consistente; 
● O texto deve possuir no máximo 4 páginas incluindo identificação completa de autores e currículo 

resumido; 
● Possuir relevância para a comunidade de Gerenciamento de Projetos; 
● Ser atrativo para o público presente no Congresso. 

 
Os temas de interesse incluem relatos de experiências que revelem exemplos da aplicação de boas práticas de 
Gerenciamento de Projetos na Indústria, Engenharia, TI, Serviços, Terceiro Setor e Área Pública, além de: Lições 
Aprendidas em Projetos mal sucedidos; Gerenciamento Ágil de Projetos; Ferramentas de Gerenciamento de 
Projeto; Análise de Viabilidade de Projetos; Gerenciamento de Riscos, Comunicação em Projetos; Gerência de 
Portfolio de Projetos; Projetos de Inovação e outros temas atuais.  

O processo de Inscrição deve ser realizado pelo formulário deste site, anexando o projeto acadêmico. 

2. Forma de Participação e Processo de Inscrição 

● A chamada será feita através dos canais de comunicação do PMI-SC; 
● A inscrição deve ser realizada dentro do prazo divulgado; 
● É obrigatório o candidato identificar o nome do gerente/diretor de projeto (responsável) e nome da 

empresa (consórcio); 
● Deve ser entregue apenas 01 (uma) inscrição por projeto; 
● As submissões devem ser registradas no site do PMI-SC/CCGPL, preenchendo o Formulário de 

Candidatura abaixo, juntamente com os anexos: 
● Declaracao_de_Autorizacao_Empresa_Projeto_2019 
● Formulario_Candidatura_Projeto_do_Ano_2019 
● Termo_de_Aceite_Profissional_Projeto_2019 

● Para ser considerada uma inscrição válida o candidato deve receber um e-mail do PMI-SC confirmando 
sua inscrição. 
 
 

3. Avaliação dos Projetos Inscritos 

http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Declaracao_de_Autorizacao_Empresa_Projeto_2019.doc
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Declaracao_de_Autorizacao_Empresa_Projeto_2018.docx
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Declaracao_de_Autorizacao_Empresa_Projeto_2018.docx
http://pmisc.org.br/ccgpl
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Formulario_Candidatura_Projeto_do_Ano_2018.docx
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Formulario_Candidatura_Projeto_do_Ano_2018.docx
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Termo_de_Aceite_Profissional_Projeto_2019.doc
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Termo_de_Aceite_Profissional_Projeto_2018.docx
http://pmisc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Termo_de_Aceite_Profissional_Projeto_2018.docx


 

As avaliações dos Projetos candidatos seguirão a seguinte metodologia de trabalho: 

a) Triagem: Serão desqualificadas as aplicações que não atendam aos critérios e regras estabelecidas (avaliação 
da inscrição). 

b) Comitê de Avaliação: As aplicações válidas serão divididas entre membros do Comitê de Avaliação, os quais 
avaliarão as candidaturas e pontuarão cada um dos critérios estabelecidos, conforme a tabela abaixo. As três 
candidaturas melhor avaliadas serão indicadas e anunciadas como finalistas. 

 

 

CRITÉRIO PONTOS 

Clareza na descrição do Projeto (objetivo, gestão, resultado e diferencial) De 01 a 05 

Relevância do projeto para o cliente De 01 a 05 

Inovação (originalidade) envolvida no projeto (para o resultado final) De 01 a 05 

Uso de metodologia, processos e ferramentas na condução do projeto De 01 a 05 

Habilidades técnicas e gerenciais utilizadas no projeto (gestão de pessoas, 
risco, contratos, qualidade, dentro outros) 

De 01 a 05 

Habilidades de liderança do GP para conclusão do projeto De 01 a 05 

Resultado do projeto para os stakeholders De 01 a 05 

Resultado do projeto para organização (alinhamento estratégico) De 01 a 05 

TOTAL Até 40 pontos 

 

c) Público do V CCGPL: As três candidaturas melhores pontuadas serão avaliadas pelo público presente no V 
CCGPL. 

d) Resultado: será a média ponderada entre o resultado da avaliação do comitê do prêmio (70%) e do público 
presente na IV CCGPL (30%) determinará o vencedor do Prêmio Projeto do Ano de Santa Catarina. 

e) Levando em consideração o tempo máximo de apresentação (10 minutos), o finalista que ultrapassar esse 
período de tempo, para cada 30 segundos excedido, será penalizado com o desconto de 0,1 pontos (um décimo) 
na média final de sua avalição do prêmio. 

 

4. Solenidade de Premiação 

A solenidade ocorrerá durante o V Congresso Catarinense de Gestão, Projetos e Liderança (V CCGPL), evento 
fechado ao público participante, na qual será anunciado o vencedor e entregue o prêmio, representado através 



 

de um ato simbólico composto por uma placa e certificado intitulados “Prêmio PMISC, Melhores do Ano 2019”, 
destinado a empresa e ao projeto acadêmico: 

Troféu: Projeto do Ano de Santa Catarina (Empresa); 

Troféu: Melhor Projeto Acadêmico do Ano de Santa Catarina. 

Nosso intuito é compartilhar com a comunidade local esta conquista através do reconhecimento da notória 
competência em gestão de projetos dos respectivos ganhadores. 
 
Os vencedores terão espaço para um breve discurso ao público presente, relatando suas concepções que os 
levaram a esta conquista. 
Vale salientar que esta conquista será veiculada nos principais canais de comunicação do PMI-SC. 
Os temas de interesse incluem relatos de experiências que revelem exemplos da aplicação de boas práticas de 
Gerenciamento de Projetos na Indústria, Desenvolvimento de Novos Produtos, Engenharia, TI, Serviços, 
Terceiro Setor e Área Pública, além de Lições Aprendidas em Projetos mal sucedidos; Gerenciamento Ágil de 
Projetos; Ferramentas de Gerenciamento de Projetos; Análise de Viabilidade de Projetos; Gerenciamento de 
Riscos, Comunicação em Projetos; Gestão de Portfólio; Projetos de Inovação e outros temas atuais. 

● Para o evento de premiação os 3 (três) candidatos indicados ao prêmio deverão estar aptos a fazer uma 
apresentação presencial de 10 (dez) minutos sobre seu projeto. Estes candidatos serão previamente 
contatados para sua respectiva organização. 

● A premiação ocorrerá durante o 5V CCGPL, evento fechado e restrito a capacidade do local. Uma lista 
de convidados será organizada e cada finalista terá direito a levar 01 (um) convidado para esta 
solenidade. 

5. Calendário Resumido 
● Envio da aplicação a candidatura até: 31/01/2020; 
● Divulgação dos três finalistas: 28/02/2020; 
● Apresentação dos três finalistas: durante o V CCGPL, no dia 20/03/2020; 
● Cerimônia de Premiação e anúncio do “Projeto do Ano de Santa Catarina”: 20/03/2020. 

6. Dúvidas e Comentários 

A organização desta premiação está acessível via os seguintes contatos: 

● E-mail: ccgpl@pmisc.org.br 
● Fone: (47) 9 9998.9692 

Em caso de dúvidas, entrar em contato no e-mail acima. 

 


