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Pergunte ao especialista
Estou me formando em TECNÓLOGO em Produção Industrial, pretendo me aprofundar na
área de Gerenciamento de Projetos. Durante minha pesquisa observei um fato que me
causou uma duvida.
Para obter CERTIFICAÇÃO Profissional Gerenciamento de Projetos (PMP) há um requisito
que diz que é necessário "formação de 4 anos (bacharel ou equivalente)".
Eu entendo que profissionais que não possuam um diploma de nível superior também
possam se certificar obedecendo ao outro requisito de elegibilidade.
Mas a minha questão é: Somente é aceito o titulo de bacharel? O que seria Equivalente?
Uma tecnólogo com formação de 2,5 anos acrescido de uma pós graduação de 2 anos
contaria com "uma formação de 4 anos"?
Por: Thiago Saturnino
Respondido por Emilio Augusto Barbosa, PMI-ES

Prezado Thiago,
Ficamos felizes com seu interesse com a área de Gerenciamento de Projetos e parabéns pela sua iniciativa
em planejar os próximos passos da sua carreira mesmo antes de concluir a sua graduação.
Encaminhamos o seu questionamento para a Chapter Partner PMI Brazil Hellen Almeida, esta foi a
resposta que ela nos deu:
Curso de qualificação de Bachelors nos Estados Unidos seria de 4 anos de universidade no Brasil.
Tecnicamente os dois cursos de tecnologia + o MBA não pode ser combinado para dar os 4 anos. Porem
um MBA nos estados Unidos representa que você já passou por um curso de Bachelor's. Minha
recomendação seria: relatar o curso de tecnólogo + o curso do MBA e deixar para que o pessoal de
certificação avalie. Em alguns casos o PMI poderá esta pedindo ao aluno uma carta da universidade
pedindo a equivalência global desse curso.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de tratar também dos demais requisitos para a certificação e lhe
passar orientações para que você possa considerá-las quando for planejar formas de atendê-las.
Para efeito de contextualização, vamos relembrar os quatro requisitos para a certificação PMP (Project
Management Professional):
•
•
•
•

Formação de quatro anos (de bacharel ou equivalente)
35 horas de formação em gerenciamento de projetos
Mínimo de três anos de experiência no gerenciamento de projetos
Mínimo de 4.500 horas de liderança e direção de projetos
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O primeiro requisito da formação já foi tratado neste texto.
Quanto a formação de, no mínimo 35 horas, em gerenciamento de projetos, você poderá cumpri-la caso
opte por fazer uma pós graduação em gerenciamento de projetos ou que, pelo menos, tenha disciplinas
que cubram as áreas de conhecimento do PMBOK e cumpram com esta carga horária.
Agora, costumamos perceber uma certa dificuldade dos candidatos a certificação quando precisam obter
os requisitos de experiência.
Essa dificuldade ocorre porque, muitas vezes, o profissional não consegue oportunidades para liderar ou
dirigir projetos sem ter experiência e assim, num ciclo vicioso, não consegue acumular a experiência para
se credenciar para a certificação, nem tão pouco gerenciar projetos.
Porém, nem todas as empresas fazem todas estas exigências para contratar um gerente de projetos e se
este profissional atuar como voluntário, estas exigências são ainda menores.
Minha sugestão portanto, é que você busque atuar, em seu início de carreira, como gerente de projetos
em empresas menores ou mesmo em organizações do terceiro setor. Neste último caso, você poderia
ainda tentar conciliar sua atuação remunerada em uma empresa com a atuação como voluntário em uma
ONG.
Vale lembrar que os próprios capítulos do PMI nos estados, inclusive o do Espírito Santo, lançam
anualmente oportunidades para atuação como voluntario em seus projetos. Pense nestes caminhos.

Nosso especialista:

Emilio Augusto Barbosa é Bacharel em Ciências Econômicas, consultor em
Gerenciamento de Projetos, Gestão Estratégica e Processos de Gestão de
Fábrica de Software com mais de 20 anos de experiência. Atuou como consultor
de gestão estratégica e na implantação de estruturas e metodologias de
gerenciamento de projetos ou de modelos de Fábrica de Software para empresas
do setor público e privado tais como Prefeitura Municipal de Vitória, BANDES,
BANESTES, SEDU-ES, SEGER-ES, Prefeitura Municipal de Aracruz e FIBRIA
(antiga Aracruz Celulose); É professor de cursos de Pós-graduação em
Gerenciamento de Projetos em diversas instituições de ensino no Espírito Santo e
palestrante nas áreas de Gerenciamento de Projetos, Gestão Estratégica e
Processos de Gestão de Fábrica de Software. É fundador e ex-presidente da
Seção Regional do Espírito Santo do Project Management Institute – PMI-ES.
Diretor da Infosis Consultoria e Sistema, empresa especializada no
desenvolvimento e implantação de soluções integradas e sistemas corporativos.
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