
 

EVENTO 
CIENTÍFICO 

13º Congresso de Gerenciamento 
de Projetos do PMI-MG 

 

Objetivo 
 
O Evento Científico como parte da programação do 13º Congresso de Gerenciamento de Projetos, 

promovido pelo PMI-MG, é um espaço de discussão de temas relevantes relacionados à gestão de 

projetos, inovação e conhecimento. Tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da área de 

estudo em Projetos, considerando as diferentes abordagens e dimensões de análise, por meio de 

artigos teórico-empíricos e ensaios teóricos. 

 

Tema 
 
Com o tema “Projetos superando turbulências e entregando resultados: inovação, negócios e 

conhecimento”, as áreas de interesse para submissão dos artigos são:  

 

1. Estratégia e Gestão de Projetos; 

2. Metodologias de Gestão de Projetos; 

3. Gestão do Conhecimento e Aprendizagem em Projetos; 

4. Inovação e Gestão de Projetos; 

5. Escritório de Projetos, Maturidade e Organizações Baseadas em Projetos; 

6. Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos: Escopo, Cronograma, Custos, Riscos, Recursos, 

Comunicação, Aquisições, Qualidade, Partes Interessadas e Integração; 

7. Sustentabilidade em Projetos; 

8. Abordagens ágeis em Gestão de Projeto; 

9. Tópicos especiais em Gestão de Projetos, Inovação e Conhecimento (Este tema contempla 

outros importantes tópicos sobre gestão de projetos, inovação e conhecimento que não foram 

apresentados nos temas anteriores); 

10. Gerenciamento de Projetos em Startups. 

 

Público-Alvo 
 
O evento está voltado especialmente para o público acadêmico (professores, pesquisadores, 

alunos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu), que buscam estabelecer contato 

entre a prática e a teoria das áreas de Gestão de Projetos, Inovação, Negócios e Conhecimento. 

 



 

Regras para Submissão 
 
 A submissão dos artigos será eletrônica, em formato Doc ou Docx, por meio da página 

https://www.even3.com.br/cientificopmimg até as 23h59 do dia 11/06/2018. 

 Serão aceitos trabalhos submetidos em português, inglês ou espanhol. 

 O artigo submetido não deve ter sido publicado anteriormente, nem ter sido aceito ou estar 

em processo de avaliação simultânea por qualquer outro meio de divulgação científica. 

 Os nomes dos autores não devem constar no arquivo enviado. Aqueles trabalhos cuja autoria 

esteja identificada serão sumariamente reprovados. 

 Antes de realizar o upload de trabalhos, certifique-se de que os arquivos não estejam 

infectados com vírus. Trabalhos que não atendam a essa exigência serão excluídos. 

 Pelo menos um dos autores dos artigos aprovados deve se inscrever no evento e apresentar o 

trabalho. 

 Os artigos enviados devem seguir rigorosamente a formatação a seguir: 

 Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Orientação do papel: retrato 

 Margens: 

o superior = 3 cm 

o inferior = 2 cm  

o direita = 2 cm 

o esquerda = 3 cm 

o Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100% e com espaçamento normal 

o Espaçamento: Simples 

o Texto: Justificado 

 Tamanho: mínimo de 8 e máximo de 12 páginas, incluindo título, resumo, palavras-chave, 

tabelas, figuras, referências e notas de final de texto. 

 Conteúdo da Primeira Página: Título do trabalho; Área do trabalho; Resumo do trabalho 

contendo até 250 palavras, no mesmo idioma do trabalho. Palavras-chave: até cinco 

palavras-chave. Na sequência, início do texto propriamente dito, na mesma página. 

 Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 

 Notas: não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de final de texto. 

 Os trabalhos deverão ser enviados no template do 13º Congresso de Gerenciamento de 

Projetos, em formato doc ou docx. 

 A formatação do texto deve seguir as normas da ABNT (NBR-6023); 

 A seleção de trabalhos será realizada por avaliadores convidados pelos membros do comitê 

científico do evento. O processo de revisão será conduzido de forma duplamente anônima 

(double-blind review). 

 

 

 

https://www.even3.com.br/cientificopmimg
https://www.pucminas.br/unidade/barreiro/simge/Documents/timbrado_ARTIGO_a4_210x297mm_simposio%20gestao_PUC%20Minas_2017_SemAutores.docx


 

Inscrições e Apresentação do Artigo 
 

Após aprovado, pelo menos um autor do artigo deve realizar sua inscrição no Evento Científico por 

meio da página: http://13cgp.pmimg.org.br. O período de inscrição será do dia 10 de Julho a 10 de 

Agosto de 2018, até às 23h59min e os valores são detalhados conforme Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Valores das inscrições para o Evento Científico. 

Caracterização Valor (R$) 

Voluntário do PMI-MG 50,00 

Filiado do PMI-MG 60,00 

Estudantes 80,00 

Profissionais em Geral 120,00 

Fonte: O Autor (2018). 

 

Caso o autor já esteja inscrito como participante do 13º Congresso de Gerenciamento de Projetos 

do PMI-MG, não será necessário realizar um cadastro específico para o Evento Científico. Aqueles 

que desejarem participar apenas do Evento Científico poderão realizar a inscrição específica, que 

dá acesso restrito a este. 

 

Grade de Divulgação 
 

A divulgação do resultado dos artigos selecionados e orientações sobre inscrição de autores serão 

feitas pelo site https://www.even3.com.br/cientificopmimg no dia 09 de Julho de 2018. A 

divulgação da programação das sessões científicas será feita no dia 20 de Agosto de 2018. 

 

Fluxo de Informações 
 

A Imagem 1 abaixo representa todo fluxo de etapas necessárias para a participação no I Evento 

Científico do 13º Congresso de Gerenciamento de Projetos - PMI-MG, abordando desde a 

submissão do artigo até a sua apresentação no dia do evento. 

 

Imagem 1: Etapas necessárias para participação do I Evento Científico. 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

http://13cgp.pmimg.org.br/
https://www.even3.com.br/cientificopmimg


 

 Etapa 1: A Submissão de Artigos ocorrerá entre as datas 20 de Abril e 11 de Junho de 2018 

através do site https://www.even3.com.br/cientificopmimg. 

 Etapa 2: Entre as datas 01 de Junho e 30 de Junho de 2016 os artigos submetidos serão 

avaliados pela banca examinadora. 

 Etapa 3: A Divulgação dos Resultados será feita entre as datas 09 de Julho e 15 de Julho de 

2018 no site https://www.even3.com.br/cientificopmimg. 

 Etapa 4: Para os aprovados na etapa anterior, a inscrição para o  I Evento Científico do 13º 

Congresso de Gerenciamento de Projetos - PMI-MG deverá ser feita entre as datas 10 de Julho 

e 10 de Agosto de 2018 no site http://13cgp.pmimg.org.br. 

 Etapa 5: A divulgação da programação das sessões científicas será feita entre as datas 11 de 

Agosto e 20 de Agosto de 2018 na página  https://www.even3.com.br/cientificopmimg.  

 Etapa 6: As sessões científicas ocorrerão nos dias 28 e 29 de Setembro de 2018. 

 

O Quadro 2 abaixo demonstra as principais datas relacionadas ao I Evento Científico do 13º 

Congresso de Gerenciamento de Projetos - PMI-MG. 

 

Quadro 2: Datas importantes do Evento Científico. 
Atividade Data de Início Data de Término 

Divulgação das informações sobre o Evento Científico 25/04/2018 -- 

Submissão de artigos 25/04/2018 11/06/2018 

Avaliação de artigos 01/06/2018 30/06/2018 

Divulgação dos resultados 09/07/2018 15/07/2018 

Inscrições para aprovados 10/07/2018 10/08/2018 

Divulgação da programação das sessões científicas 11/08/2018 20/08/2018 

Sessões científicas 28/09/2018 29/09/2018 

Fonte: O Autor (2018). 

https://www.even3.com.br/cientificopmimg
https://www.even3.com.br/cientificopmimg
http://13cgp.pmimg.org.br/
https://www.even3.com.br/cientificopmimg

