REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MENTORING – PMI-MG

O PMI-MG através da diretoria de Certificação e Desenvolvimento Profissional está realizando um
Programa de Mentoring. O intuito é que com este programa possamos auxiliar nossos filiados na
consolidação de suas carreiras em gerenciamento de projetos, através do compartilhamento de
experiência e boas práticas.
ALGUMAS DEFINIÇÕES
MENTORING: Trata-se de uma ferramenta de desenvolvimento profissional com o propósito de
agregar conhecimento e orientação, realizado com um profissional com experiência e expertise em
uma área específica com outro profissional menos experiente, que deseja crescer profissionalmente.
MENTORADO: a pessoa que se encontra em processo de aprendizagem, precisando de orientação,
neste caso em gerenciamento de projetos.
MENTOR: apoia o mentorado, fornece insights, reflexões, além de compartilhar experiências e
conhecimentos através da prática ou do estudo e observação de casos de sucesso.
SOBRE O PROGRAMA MENTORING
●
●
●
●
●

Data de início e término definidos (5 MESES)
Número de vagas limitado
Sessões 1:1 (um mentor e um mentorado)*
Regras para Mentor e Mentorado são definidas por ambos logo no primeiro encontro
Mínimo de 2 sessões por mês com duração mínima de 1h (podendo ser ajustado conforme
necessidade)
● O PMI-MG poderá agendar, além dos encontros de início e encerramento do programa, sessões
intermediárias para orientações, alinhamento e troca de experiências entre os participantes.
● Orientado pelos princípios de confidencialidade e ética
* Caso o mentor tenha mais que 1 mentorado, as reuniões devem ser individuais.
SOBRE O MENTORADO
●
●
●
●
●
●
●
●

Preferencialmente deve ser filiado regular do capítulo PMI-MG*
Ter experiência de mercado inferior a 3 (três) anos na área de gerenciamento de projetos
Desejo em construir carreira na área de gerenciamento de projetos
Interesse sincero por trabalhar a mudança (sair da zona de conforto)
Objetivo estabelecido (visão geral) previamente no início dos trabalhos
Responsável por articular as agendas (Mentor / Mentorado)
Humildade para obter feedback
Ter disponibilidade durante todo o ciclo

*Filiação superior a 1 (um) ano terá preferência.
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Mais detalhes...
Realizar autoavaliação com orientação de seu mentor; Preencher no primeiro encontro formulário
que servirá de guia para as sessões de mentoria;
Definir em conjunto com seu mentor objetivos relacionados ao seu desenvolvimento profissional a
serem alcançados com o Programa Mentoring, e os indicadores de desempenho que serão utilizados
para avaliar se cada um dos objetivos foi atingido;
Realizar reserva de agendas para sessões de mentoring, conforme disponibilidade do mentor,
considerando o mínimo de 2 horas mensais. Fica opcional ao mentor solicitar e conduzir um número
maior de horas de mentoring em comum acordo com seu mentorado;
Atender a todas as sessões de mentoring conforme agendadas. Observação: havendo impedimento
de participação em alguma sessão, por motivos de força maior, negociar com o mentor, com
antecedência, a reprogramação da data e horário da sessão, garantindo a manutenção de um total
de no mínimo 2 horas mensais;
Realizar, entre as sessões de mentoring, eventuais atividades e/ou reflexões acordadas com seu
mentor;
Responder as pesquisas de feedback que serão solicitadas pela organização do Programa Mentoring,
colaborando desta forma com sua melhoria contínua;
Fornecer ao mentor e ao PMI-MG, periodicamente feedback de progresso ou sempre que solicitado;
Compartilhar com o PMI-MG ao final do ciclo, vídeo com depoimento de participação;

SELEÇÃO DO MENTORADO
O processo seletivo se dará de acordo com os seguintes requisitos, avaliados em conjunto pela
equipe de organização do Programa Mentoring:
●
●
●

Atendimento aos critérios do Programa, citados anteriormente;
Pouco tempo de experiência com gerenciamento de projetos;
Filiado regular do capítulo PMI Minas Gerais;

NÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA MENTORING
●
●
●
●
●
●

Coaching;
Treinamento;
Preparação para certificação;
Obtenção de emprego;
Aconselhamento psicológico;
Resolução pelo mentor de conflitos no trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mentores e mentorados deverão responder a pesquisas de feedback que serão solicitadas pela
Organização do Programa Mentoring colaborando desta forma com a sua melhoria contínua;
Mentores e mentorados serão solicitados a enviar de forma opcional, ao final do programa,
depoimento por escrito e/ou em vídeo. A divulgação do conteúdo dos depoimentos e a imagem dos
participantes será feita mediante autorização, sem finalidade comercial. A autorização é concedida a
título gratuito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos ao uso da imagem ou
a qualquer outro, abrangendo o uso em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) redes sociais (II) cartazes; (III)
divulgação em geral.
Mentor e mentorado farão jus aos PDU´s correspondentes ao número de horas efetivas de mentoria,
limitados a 10 PDU´s na categoria Leadership;
Para receber o certificado o mentor e mentorado deverão ter participação mínima de 80%;
Os participantes assumem a responsabilidade por quaisquer custos incorridos como parte da
relação, incluindo, entre outros: pacote de dados, ligações telefônicas, refeições, deslocamento, etc;
Desistência: caso o mentor ou o mentorado percebam a impossibilidade de continuar no Programa
deverá haver uma comunicação formal aos organizadores, informando os motivos para a desistência.
A saída do ciclo sem justificativa impede a participação em outros ciclos do Programa;
Todos os mentores são voluntários e não receberão algum tipo de remuneração para tal ação,
tampouco tem vínculo empregatício com o PMI Minas Gerais;
Os mentores, o PMI Minas Gerais e o PMI® não são responsáveis por decisões de negócios, carreira,
pessoais ou outras tomadas como resultado da parceria de mentoria;
Os mentores dão apenas conselhos e/ou informações de sua experiência, perspectiva etc;
Os mentores não tomam decisões pelos mentorados. O PMI®, o PMI Minas Gerais e os Mentores
não aceitam qualquer responsabilidade pelas decisões tomadas pelos mentorados;
O PMI Minas Gerais não oferece garantias quanto às perspectivas de crescimento na carreira do
Mentorado;
A efetiva inscrição implica na aceitação imediata, integral e automática de todas as partes e
condições previstas neste regulamento;
Todos os mentores e mentorados terão 10% de desconto em qualquer evento da Diretoria de
Certificação e Desenvolvimento Profissional (Workshops, Grupo de Estudo, Preparatório).
Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail certificacao@pmimg.org.br .
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