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A Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER) e a International Project Management
Association (IPMA) ﬁrmaram um convênio de cooperação através do qual os alunos da América Latina
que se matricularem em alguma pós-graduação patrocinada pela FUNIBER com formação em projetos
poderão acessar benefícios exclusivos para a Certiﬁcação Proﬁssional IPMA - Nível D mediante o
Organismo Certiﬁcador da IPMA-Argentina (OCIA).

Apresentação da IPMA
A International Project Management Association (IPMA) é uma organização dedicada à promoção da
direção e gestão de projetos. Está constituída como uma Federação que consiste em uma rede de cerca de
70 Associações Membros (MA) de direção e gestão de projetos, entre as que se encontra a Asociación de
Gestión de Proyectos, Argentina (AGP.A)
A IPMA é a primeira associação de direção e gestão de projetos do mundo e apresenta como visão “Promoting
competence throughout society to enable a world in which all projects succeed". Através desta,
https://www.ipma.world/about-us/ipma-international/
deﬁne um padrão mundial para as competências na Direção e Gestão de Projetos, Programas e Portfólios,
conhecido como a Individual Competence Baseline, versão 4 (ICB4), por meio da qual é capaz de reconhecer e certiﬁcar proﬁssionais que trabalham em diferentes funções no âmbito da Direção e Gestão de
Projetos. A ICB4 não prescreve uma metodologia ou processo especíﬁco, senão que oferece uma linguagem clara, adequada e de aplicação em qualquer contexto organizacional, base para o desenvolvimento e
a aprendizagem.
AGP.A, como entidade soberana e autônoma, é IPMA na Argentina. Mediante o Organismo Certiﬁcador
IPMA - Argentina (OCIA), trabalha respeitando as diretrizes internacionais da IPMA na formação e avaliação de proﬁssionais e instituições que possuam a inquietude de se certiﬁcar internacionalmente e de acessar a um mercado proﬁssional de grande porte.

¿O que é a Certiﬁcação IPMA - Nível D?
A Certiﬁcação Proﬁssional IPMA - Nível D se orienta a validar competências em projetos e não unicamente
validar conhecimento acadêmico, entendendo competência como a capacidade de adquirir e aplicar
conhecimentos e habilidades no contexto adequado.
O Nível D da IPMA é o nível inicial da IPMA, voltado para proﬁssionais que desejam demonstrar conhecimentos em um mercado cada vez mais competitivo.
O candidato a uma certiﬁcação deste nível deve comprovar que possui os conhecimentos técnicos necessários estabelecidos pela ICB4.
Para alcançar a certiﬁcação neste nível, o candidato deve superar um exame onde se realizam propostas
primordialmente vinculadas à gestão e direção de projetos, avaliado mediante três âmbitos de competências: People Competences, Practice Competences, Perspective Competences.

https://www.ipma.world/individuals/standard/

People competences: these consist of the personal and interpersonal competences required to
successfully participate in or lead a project, programme or portfolio

Practice competences: these are the speciﬁc methods, tools and techniques used in projects,
programmes or portfolios to realise their success

Perspective competences: under this heading come the methods, tools and techniques through
which individuals interact with the environment, as well as the rationale that leads people,
organisations and societies to start and support projects, programmes and portfolios

Convênio FUNIBER- IPMA
O convênio acordado entre FUNIBER e IPMA se aplica aos alunos matriculados nos programas de
pós-graduação e que estão dentro do Departamento Acadêmico de Projetos, sendo estes os seguintes:
Especialização em Desenho de Projetos
Especialização em Gestão de Projetos
Especialização em Direção de Projetos
Especialização em Gestão de Projetos de Arquitetura e Urbanismo
Especialização em Gestão de Projetos de Inovação Aplicada a Produto
Mestrado em Desenho, Gestão e Direção de Projetos
Mestrado em Desenho, Gestão e Direção de Projetos com Especialidade em Arquitetura e Urbanismo
Mestrado em Desenho, Gestão e Direção de Projetos de Cooperação Internacional
Mestrado em Desenvolvimento de Projetos de Inovação e Produto
Mestrado em Projetos de Gestão Ambiental
Mestrado em Competências Proﬁssionais de Projetos
Mestrado em Administração e Direção de Empresas
Doutorado em Projetos

Benefícios a obter através do Convênio FUNIBER - IPMA
Formação acadêmica e proﬁssional
A formação acadêmica de pós-graduação, juntamente com a certiﬁcação, oferece uma vantagem competitiva mediante duas linhas de ação: a área acadêmica, mediante a formação em diferentes áreas de Gestão
de projetos com título universitário e a área proﬁssional, concedendo assim o valor agregado de um sistema
internacional, independente e padronizado, que certiﬁca sua competência.
Esta dupla formação brinda ao proﬁssional ferramentas para se desenvolver em um mercado complexo e
multicultural, que se caracteriza por ser cada vez mais competitivo.

Acesso a bolsas e ﬁnanciamento
Os alunos patrocinados pela FUNIBER nos programas do Departamento Acadêmico de Projetos citados
anteriormente gozam de benefícios econômicos e a possibilidade de ﬁnanciamento para realizar a Certiﬁcação Nível D da IPMA.

Acompanhamento e formação sob medida
Os alunos matriculados no processo de certiﬁcação terão acesso:

· À entrevista de nivelação
· Ao processo administrativo guiado: todo o processo administrativo estará guiado pela Secretaria
do Organismo Certiﬁcador IPMA Argentina.

· À plataforma virtual: neste espaço, o aluno poderá acessar ao material teórico e audiovisual de
preparação prévia ao exame.

· À interação com especialistas de Project Management: durante a preparação do exame, o aluno
poderá realizar consultas a proﬁssionais certiﬁcados IPMA.

· Ao exame de avaliação de competências: a aprovação do exame permitirá a obtenção de um
número de registro internacional de certiﬁcação.

· À emissão de certiﬁcado: possui validade internacional e estará à disposição na sede FUNIBER na
qual se matriculou.

Processo de certiﬁcação
Todo o processo de Certiﬁcação IPMA - Nível D será coordenado pela Secretaria do OCIA (contato:
ipma@funiber.org). Desde então, receberá a assessoria adequada sobre as próximas etapas de
certiﬁcação e os passos a se seguir para a abertura de seu processo.

PRIMEIRA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCEIRA ETAPA
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Exame Nível D IPMA

Matrícula no programa
de pós-graduação
promovidopor FUNIBER
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da data de exame
pelo OCIA

Emissão do certiﬁcado
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Matrícula
na Certiﬁcação
IPMA Nível D

Início do processo
de certiﬁcação e acesso
à plataforma virtual

