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POLÍTICA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS DO PMI RIO 

 
I – ABRANGÊNCIA 
 
1.1 O PMI RIO incentiva e apoia a provocação de pesquisa acadêmica em gerenciamento de projetos. Esta 
política abrange toda e qualquer iniciativa de pesquisa acadêmica promovida por um profissional, estudante, 
pesquisador e/ou interessado no campo de conhecimento gerenciamento de projetos. 
 
II – DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA PESQUISA 
 
2.1 LISTAS DO PMI RIO 
 
2.1.1 A pesquisa deverá ser encaminhada para o endereço: pmirio_comum@yahoogrupos.com.br . 
 
2.1.2 A mensagem-convite de divulgação da pesquisa, nas listas, deverá estar no seguinte formato: 

ASSUNTO: PESQUISA ACADÊMICA – TEMA (INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 
Ex.: “PESQUISA ACADÊMICA – PMO (NOME DA INSTITUCIONAL – FULANO DE TAL)” 
 
TEXTO [Breve descrição e contextualização sobre o tema abordado pela pesquisa, informando o 
nome, grau do título acadêmico (exemplo: Mestrado ou Doutorado) e nome da instituição de ensino] 
 
PRAZO [Informar o prazo para preenchimento do formulário da pesquisa] 
 
LINK PESQUISA  [Colocar o link para a pesquisa] 
 
RESULTADOS  [Informar quando e como os resultados da pesquisa estarão disponíveis para a 
comunidade de gerenciamento de projetos] 
 
Att. 
Fulano de Tal 
Nome da Instituição de Ensino 

 
2.2 PENALIDADE 
 

2.2.1 Caso a pesquisa enviada às listas do PMI RIO possuir conteúdo impróprio e/ou fora dos padrões 
solicitados ou que infrinja o código de ética e responsabilidade profissional do PM® (disponível em 
PMI.org), seu responsável pelo envio será banido do grupo. 

 
III – DIVULGAÇAO NA E-NEWS MENSAL DO PMI RIO 
 
3.1 Para publicação de divulgação da pesquisa na e-news do PMI RIO, será necessário a apresentação da 
uma carta-convite endereçado ao PMI – Rio de Janeiro, Brasil Chapter, assinada pelo coordenador acadêmico 
responsável pelo curso e, em papel timbrado da Instituição de Ensino Superior ao qual o pesquisador(a) esteja 
vinculado (a). O documento poderá estar em forma de declaração eletrônica, podendo ser enviado da seguinte 
forma: 
 - Por email: para os endereços apoio@pmirio.org.br e/ou diretoria@pmirio.org.br 
  



Versão 01 
Elaborado por: Carlos Augusto Freitas – Presidente 

Revisado por: Alam Braga – VP Eventos e Rafael Furi ati – VP MKT e Comunicação em 07/07/2015. 
Aprovado por: Carlos Augusto Freitas – Presidente, em 07/07/15. 

 

Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 - Centro  
CEP 20050-003 | Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel.: +55 21 2262-8579/8985 | pmirio.org.br 

- Por correio para o endereço: 
A/C VICE-PRESIDENTE – PMI RIO 
PMI - Chapter Rio de Janeiro, Brasil 
Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 - Centro - 20050-003  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 55-21-2262-8579 / 8985  

 
3.2. A mensagem-convite de divulgação da pesquisa, na e-news, deverá estar no seguinte formato: 

 
ASSUNTO: PESQUISA ACADÊMICA – TEMA (INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 
Ex.: “PESQUISA ACADÊMICA – PMO (NOME DA INSTITUCIONAL – FULANO DE TAL)” 
 
TEXTO [Breve descrição e contextualização sobre o tema abordado pela pesquisa, informando o 
nome, grau do título acadêmico (exemplo: Mestrado ou Doutorado) e nome da instituição de ensino] 
 
PRAZO [Informar o prazo para preenchimento do formulário da pesquisa] 
 
LINK PESQUISA  [Colocar o link para a pesquisa] 
 
RESULTADOS  [Informar quando e como os resultados da pesquisa estarão disponíveis para a 
comunidade de gerenciamento de projetos] 
 
Att. 
Fulano de Tal 
Nome da Instituição de Ensino 

 
3.3 Caberá ao VP de Marketing, Vice Presidência e/ou Presidência aprovar ou não a liberação da pesquisa na 
e-news mensal, após análise no formato e conteúdo enviado, seguindo critérios de pertinência e aderência ao 
tema de gerenciamento de projetos. 
 


