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MENSAGEM DO PRESIDENTE

No ano em que iniciou a gestão de uma nova 
composição da Diretoria Executiva, tivemos a 
missão de manter o ritmo em direção a uma tra-
jetória de maior maturidade e geração de valor 
aos nossos filiados. Esta caminhada foi feita de 
grandes feitos em 14 anos de história do Capí-
tulo Rio Grande do Sul do PMI e acelerados nos 
últimos anos. Esse empenho refletiu em novos 
avanços e na conquista de reconhecimentos 
importantes, que se refletem nos materiais que 
tomam as próximas páginas, e sobre os quais eu 
destaco alguns aspectos abaixo:

• Recebemos dois dos maiores reconhecimen-
tos da história do PMIRS: o prêmio de Capítulo 
do Ano 2015, como o capítulo que deu as maio-
res contribuições ao gerenciamento de projetos 
no mundo, em sua categoria; e o Chapter Inno-
vation Program Award, premiando as nossas 
práticas de voluntariado;

• Fomos convidados a apresentar o nosso case 
de gestão de voluntariado no principal evento 
internacional de lideranças do PMI Global, em 
outubro, nos EUA;

• Iniciamos a implantação de um novo Escritório 
de Projetos (PMO) no PMIRS;

• Reforçamos a atuação dos conselheiros, indo 
além do Conselho Fiscal, implementando o Con-
selho Consultivo e desenvolvendo o Conselho 
Executivo;

• Avançamos mais uma etapa do nosso proces-
so de melhoria na Gestão Financeira;

• Consolidamos o desenvolvimento de uma 
grade de eventos e uma série de ações para 
fomentar o desenvolvimento profissional dos 
nossos filiado e beneficiar a comunidade local 
de Gerenciamento de Projetos;

• Permanecemos como referência em práticas 
inovadoras diante da comunidade internacional 
de Gerenciamento de Projetos;

• Ampliamos a inserção do PMIRS na socieda-
de civil de maneira geral, através do avanço nas 
nossas práticas e ações de comunicação, do 
nosso Programa de Mantenedores e na nossa 
presença junto a Governos e organizações pri-
vadas

Não há dúvidas, entretanto, que para toda a 
sociedade e para a nossa comunidade de  ge-
renciamento de projetos, foi um ano desafia-
dor. Mesmo tendo atingido tantas conquistas, 
temos ainda muito o que fazer, especialmen-
te naquilo que trata da geração de valor para 
os nossos filiados, que são o centro de tudo o 
que fazemos. Por esse motivo, temos satisfa-
ção em apresentar este material, e o tomamos 
como base para avaliar as nossas ações e pre-
parar um 2016 em que “coisas boas aconteçam 
com quem se envolve com o PMI”, como vem 
acontecendo desde a nossa fundação.

Thiago Regal

Presidente do PMIRS
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PMIRS é reconhecido como Capítulo do Ano no PMI® Award 
 Este foi o segundo reconhecimento do Rio Grande do Sul na premiação, que foi entregue 
no dia 09/10/2015, durante encontro mundial de lideranças da área de gerenciamento de pro-
jetos nos Estados Unidos.  

 O PMIRS foi reconhecido pelo PMI Global 
como o Capítulo do Ano pelas suas atividades 
em 2014. No mês de outubro, durante o PMI® 
Leadership Institute Meeting - North America, 
em Orlando (Flórida/EUA), o ex-presidente, An-
dré Voltolini, representou a diretoria executiva 
do PMIRS e recebeu o PMI® Award for Chapter 
of the Year 2015 na categoria II, na qual concor-
reram capítulos de 301 a 1000 filiados. O prê-
mio reconhece o capítulo pelas suas atividades, 
iniciativas e comprometimento em promover o 
gerenciamento de projetos na sua comunidade, 
e considera que, na sua categoria, foi o capítulo 
que melhor contribuiu, no mundo todo, para o 
desenvolvimento e a implementação das boas 
práticas estimuladas pelo PMI, através dos seus 

produtos, programas e serviços.  A aplicação ao 
PMI® Award envolveu a submissão de infor-
mações e comprovações de resultados de ati-
vidades relacionadas a três áreas de atuação 
dos capítulos: colaboração e disseminação, na 
qual foram avaliados o envolvimento com ins-
tituições do governo, de educação e empresas; 
ações de divulgação com diversos stakeholders 
e a mídia; e serviço aos filiados e o programa de 
voluntariado. Este foi o segundo prêmio recebi-
do pelo PMIRS, mas o primeiro como Capítulo 
do Ano. Em  2013, o PMIRS recebeu a premia-
ção PMI® Chapter Award Leadership, Planning 
& Operations pelas suas atividades em lideran-
ça, planejamento e operações desenvolvidas 
no ano de 2012. 

RECONHECIMENTOS

PMIRS foi vencedor do Chapter Innovation Program 2015 
do PMI
 Em outubro de 2015 o PMIRS foi anun-
ciado como o vencedor pelo seu trabalho “Ma-
peamento do perfil do Voluntariado”. Esse reco-
nhecimento significa que a ideia que o Capítulo 
Rio Grande do Sul teve e vem utilizando no seu 
Programa de Voluntariado foi a mais inovadora 
do ano no mundo todo. Segundo o PMI, o pro-

cesso desenvolvido pelo PMIRS no mapeamento 
do perfil do voluntário foi reconhecido por me-
lhorar a experiência de voluntariado para filiados 
que querem se envolver com o capítulo.  A partir 
desse prêmio, o PMI vai trabalhar com o Capítulo 
para a implementação da ideia no mundo todo, 
através de suas plataformas existentes. 
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GOVERNANÇA
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Nova Diretoria Executiva toma posse

 No final de 2014 o PMIRS promoveu mu-
danças no seu Estatuto Social a fim de deixá-lo 
mais alinhado com as diretrizes do PMI Global. 
Uma das alterações foi no formato da Direto-
ria Executiva. A partir da Gestão 2015-2016, o 
presidente do PMIRS será apoiado por vice-pre-
sidentes (VPs). A gestão eleita que tomou pos-
se no início do ano tinha a seguinte formação: o 
presidente Thiago Regal, o VP de Voluntariado, 
Fábio Giordani, o VP de Filiação, Russel Carpes 

de Souza, o VP de Governança e Finanças, Sa-
muel Dall´Agnol, o VP de Relações Institucionais 
e Marketing e ex-presidente, André Vicente Vol-
tolini, o VP de Expansão e Branches, Leandro 
Vignochi, e o VP de Desenvolvimento Profissio-
nal (novidade em relação aos anos anteriores), 
Alex da Rosa.  No final de 2015, houve duas mu-
danças: Rita Tomilin substituiu Fábio Giordani na 
VP de Voluntariado, e Guilherme Souto assumiu 
o lugar de Russel Souza na VP de Filiação.

GOVERNANÇA 
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Conselho Consultivo do PMIRS é instituído

Comitê de Políticas Corporativas tem nova formação

Novo Conselho Fiscal foi eleito

PMO começa a ser reestruturado 

 Com a função de apoiar e pensar estrate-
gicamente ações da Diretoria Executiva foi insti-
tuído o Conselho Consultivo do PMIRS. O grupo é 
formado por membros de gestões anteriores da 
Diretoria Executiva e de seus fundadores. Segun-

 Com a mudança na Diretoria Executiva, 
este comitê também foi renovado. Ele passou 
a ser formado pelos seguintes filiados: Fabio 
Giordani, Kelly Oliveira, Fulvio Ritter e Samuel 
Dall´Agnol. A alteração feita foi a substituição do 
presidente ex-ofício, André Voltolini, pela ex-pre-
sidente e membro do Ethics Advisory Group, Kelly 
Oliveira.  O Comitê de Políticas Corporativas apoia 

 A nova formação terá validade de dois 
anos. O resultado da eleição para a composição 
do Conselho Fiscal foi divulgado aos filiados no 
dia 27 de novembro. Foram eleitos os compo-
nentes da chapa Governança, Transparência e 

 Mais um avanço do Capítulo em 2015 foi 
o projeto de reestruturação do PMO. Nomeado 
de Next Generation PMO, ele está sendo con-
duzido pela vice-presidência de Governança e 
Finanças, do VP Samuel Dall’Agnol, com apoio 
dos voluntários Rodrigo Morais, Giovana D’Alas-
cio, Gustavo Tourinho e Marcelo Matos. A equipe 
recebeu o apoio de coaching externo de Guilher-
me Souto, novo VP de Filiação. Desde o início do 
trabalho o objetivo era alcançar uma metodolo-

do o presidente Thiago Regal, esse grupo tem 
um importante papel de governança, e teve suas 
funções ampliadas pelo novo Estatuto Social, 
adotado pelo PMIRS no ano passado e aprovado 
pelos associados.  

a Diretoria Executiva na formação de alianças e 
convênios. A função do Comitê é avaliar as mi-
nutas dos convênios para garantir alinhamento 
com as políticas corporativas, dando sugestões 
de melhoria e pareceres sobre os mesmos, bus-
cando sempre o melhor interesse do Chapter e 
seus filiados.

Sustentabilidade, sendo os titulares Cesar An-
tônio dos Santos, Ernesto Stefani e Fladhimyr 
Castello, e os suplentes Onir José Dias e Alceu 
Fernandes Filho.

gia que fosse, ao mesmo tempo, simples de ser 
seguida, agregasse valor e atendesse às neces-
sidades do Capítulo. Dessa forma, ficou definido 
que a metodologia teria uma evolução, partindo 
dos atuais documentos (formulários em excel e 
powerpoint) para a utilização de uma ferramenta 
de gestão de projetos e portfólio de projetos de 
mercado, o Project Builder. A primeira entrega do 
projeto - metodologia e seus documentos – fi-
cou disponível para consulta no site  

GOVERNANÇA 
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CONVÊNIOS
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Programa Mantenedor é consolidado e atrai novos membros 

PMIRS e UFRGS assinam convênio de parceira 

 As empresas atuantes no setor de construção e engenharia civil Technique Engenharia e Lamb 
Construções e Engenharia passaram a integrar o Programa de Mantenedores do PMIRS.  O Programa 
Mantenedor foi trabalhado consistentemente desde 2012 com a proposta de firmar parcerias com or-
ganizações de todos os tipos, instituições públicas ou privadas e profissionais liberais, para que apoiem 
a disseminação das melhores práticas de gerenciamento de projetos e o desenvolvimento dos profissio-
nais da área no Estado do Rio Grande do Sul. A partir desse convênio, os mantenedores podem utilizar 
um selo que caracteriza o programa, além de serem beneficiados de diversas formas, oportunizadas por 
essa integração. Os demais componentes deste programa são as empresas: Ca Technologies, Excellence, 
Solluzione e Intelly IT.

 A partir de um contrato de intenções, o 
PMIRS e a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), através da Escola de Engenharia, 
firmaram convênio que estabelece a colaboração 
para disseminar o aprendizado e o conhecimento 
da gestão de projetos e culminou na idealização 
e abertura em parceria do primeiro curso de es-
pecialização em gerenciamento de projetos na 

UFRGS. Esta ação foi conduzida pelo voluntário 
Rogério Severo. De acordo com o presidente do 
PMIRS, que é engenheiro formado pela própria 
Escola de Engenharia da UFRGS, Thiago Regal, 
essa aproximação é de grande importância para 
a comunidade, por aproximar uma das melhores 
universidades públicas do Brasil das ações de-
senvolvidas pelo PMIRS.

CONVÊNIOS 
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PMI RS realiza reuniões de aproximação com 
órgãos públicos 
 Com o objetivo de disseminar boas práti-
cas de gerenciamento de projetos no setor públi-
co, a diretoria executiva vem realizando uma sé-
rie de iniciativas com o objetivo de buscar ações 
práticas e futuras parcerias com órgãos públicos. 
O movimento reflete uma estratégia do PMI no 
mundo todo de colaborar de novas formas com a 
sociedade civil.  Durante os meses de junho e ju-
lho, o presidente Thiago Regal, acompanhado do 
ex-presidente e membro do Comitê Consultivo 
Marco Kappel, fizeram uma apresentação sobre 

o PMI na Secretaria do Planejamento do Estado 
do Rio Grande do Sul. Eles foram recebidos pelo 
coordenador de parcerias público-privadas, Mil-
ton Stela. Outra ação realizada com a presença 
do presidente, acompanhando pelo ex-diretor e 
presidente do Comitê Consultivo, Rogério Seve-
ro, foi uma uma reunião de aproximação com o 
DMAE (Departamento Municipal de Água e Es-
goto) de Porto Alegre, a fim de estruturar futuras 
ações. 

Workshop com integrantes da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre reforça ações na área do gerenciamento de projetos 
no município 
 No final do mês de outubro o presiden-
te Thiago Regal, acompanhado do ex-presiden-
te e membro do Conselho Consultivo do PMIRS, 
Marco Antônio Kappel Ribeiro, participou de um 
workshop realizado na Prefeitura de Porto Alegre 
(PMPA). O evento teve o objetivo de apresentar o 
que a prefeitura está fazendo em relação a boas 
práticas de gestão de projetos no que diz respeito 
aos temas abordados pelo PMI em nível mundial. 
A partir dessa ação a intenção é seguir avalian-

do formas do PMIRS contribuir com o aprimo-
ramento e desenvolvimento de novas ações no 
âmbito público municipal. O evento foi conduzi-
do em parceria pelas duas instituições, sendo a 
Secretária de Planejamento Estratégico e Orça-
mento, Izabel Matte, responsável por represen-
tar a PMPA. O conselheiro Marco Antônio Kappel 
Ribeiro fez uma apresentação, que foi seguida de 
debate entre os representantes do PMIRS e os 
colaboradores da PMPA.

CONVÊNIOS
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PRESENÇA
INSTITUCIONAL
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 Os executivos Ricardo Felizzola e Walter 
Lídio Nunes, à frente das empresas HT Micron 
e Celulose Riograndense, respectivamente, são 
os primeiros membros a integrar o Conselho 
Executivo do Capítulo. A criação desse grupo 
tem o objetivo de contribuir com o progresso 
das práticas de gerenciamento de projetos no 
Estado, através de dicas e sugestões de ações 
e atividades que possam contribuir com a go-
vernança e a inserção institucional do PMIRS. 

 O 10º Congresso Brasileiro de Geren-
ciamento de Projetos, evento realizado em 
conjunto pelos Capítulos brasileiros do PMI, foi 
organizado pelo Capítulo de Pernambuco, en-
tre os dias 15 e 17 de junho. O evento abordou 
o tema central “Pontes para um crescimento 
sustentável”. Palestraram em nome do PMIRS 

Os membros participantes são voluntários e 
são aprovados pela Diretoria Executiva e ho-
mologados pelo Conselho Consultivo. Ambos 
estão em contato com o Capítulo há alguns 
anos, especialmente em atividades que dizem 
respeito ao Seminário de Gerenciamento de 
Projetos. O Órgão foi estabelecido junto à úl-
tima alteração do Estatuto Social do Capítulo, 
em vigor desde o final de 2014.

o presidente, Thiago Regal, e o ex-presidente e 
VP de Marketing e Relações Institucionais, An-
dré Voltolini. O VP de Branches e Interiorização, 
Leandro Vignochi, participou como congressis-
ta, assim como o presidente do Conselho Con-
sultivo, Rogério Severo.

Conselho Executivo do PMIRS anuncia primeiros membros

No Brasil

 Voluntários gaúchos e brasileiros par-
ticiparam do 10º Volunteer Planning Meeting. 
Encontro organizado pelo PMI aconteceu entre 
21 e 25 de janeiro na Philadelphia, Estados Uni-
dos. O PMI Global realizou, na cidade sede de 
sua matriz nos Estados Unidos, a reunião anual 
de planejamento com voluntários (LIVPM 2015) 
do Instituto em diversos países. Ao todo, 168 
voluntários de 38 países participaram das ativi-
dades do evento. Do Rio Grande do Sul, estive-

ram presentes quatro voluntários: Mauro Sotille, 
Kelly Oliveira, Adilson Pize e Rogério Severo. Um 
número importante, que demonstra o engaja-
mento dos profissionais de gerenciamento de 
projetos do Brasil no PMI.

No Exterior

PRESENÇA INSTITUCIONAL 
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 O filiado Russel Souza, PMP, foi um dos 
33 filiados e voluntários do PMI em nível mun-
dial selecionados para participar do Leadership 
Institute Master Class graduation. Nessa sele-
ção, os interessados passaram por um proces-
so que leva em conta histórico profissional e de 
voluntariado, perfil e habilidades de liderança. O 
primeiro encontro da nova turma ocorreu duran-
te o PMI® Leadership Institute Meeting - North 
America (LIM NA), em Orlando (Flórida/EUA), que 
aconteceu entre 07 e 10 de outubro. O progra-
ma tem previsão de conclusão em setembro de 
2016. O Leadership Institute Master Class con-
siste em um ano de intenso treinamento, de-
senvolvimento e apoio para um grupo limitado 
de líderes voluntários que igualam ou superam 
o nível de aprendizado de um líder voluntário 
experiente. Pode-se comparar a um treinamen-
to de nível internacional, com alto grau de exi-

gência, e promovido pela maior Associação do 
Mundo sobre Gerenciamento de Projetos. Além 
de contar com a participação de palestrantes de 
renome mundial. A experiência com a Master 
Class inclui: avaliações – os participantes fazem 
uma avaliação geral que verifica e fornece um 
feedback sobre o indivíduo. Outras avaliações 
também são incorporadas ao programa; semi-
nários de MasterClass – os participantes rea-
lizam encontros presenciais três vezes ao ano 
para participar de atividades focadas em técni-
cas de liderança, práticas de gerenciamento e 
outras habilidades para desenvolvimento inter-
pessoal, como voluntário, e na sua carreira. Os 
participantes podem optar por aprender sobre o 
funcionamento da organização sem fins lucra-
tivos, incluindo governança, requisitos legais e 
desenvolvimento voluntário. 

Membro da Diretoria Executiva faz parte de nova turma 
do PMI Master Class

PRESENÇA INSTITUCIONAL 
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 O Programa de Voluntariado desenvolvido 
pelo PMIRS nos últimos anos foi tema de palestra 
durante o Leadership Institute Meeting - North 
America, em Orlando (Flórida/EUA), que aconte-
ceu entre os dias 7 e 10 de outubro. A apresen-
tação foi conduzida pelo presidente Thiago Regal 
e pelo VP de Desenvolvimento Profissional, Alex 
Rosa, que foi um dos voluntários envolvidos di-
retamente com desenvolvimento do programa, 
junto à voluntária Lígia Fonseca, e aos membros 

da Diretoria Executiva das últimas gestões. A 
partir do tema da palestra “Impulsionando seu 
Programa de Voluntariado ao próximo nível”, a 
pretensão foi demonstrar de que forma o PMIRS 
conseguiu elevar seu número de voluntários de 
pouco mais de 30 para quase 200 integrantes 
em poucos anos. Por isso, a palestra detalhou o 
escopo do programa durante os anos de 2013 e 
2014.

Programa de Voluntariado do PMIRS 
é benchmark internacional

PRESENÇA INSTITUCIONAL 
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EDUCAÇÃO
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 Em parceria com a PUCRS, através da 
Faculdade de Informática (FACIN) da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi 
promovida a nona  edição do Curso de Especia-
lização em Gerenciamento de Projetos com Ên-
fase em Tecnologia da Informação.  O curso ini-
ciou em 27/04/2015 e tem previsão de término 

 O PMIEF é a Fundação Educacional do 
PMI, uma instituição sem fins lucrativos que 
executa projetos para alavancar o bem social no 
mundo todo. O PMIEF desenvolve, implementa 
e oferece programas inovadores, incluindo bol-
sas, prêmios e subsídios, bem como recursos 
educacionais que fortaleçam tanto o ensino e a 
aprendizagem. Desde o início do ano o PMIRS 
estruturou um trabalho coordenado pelo diretor 
de Educação, Vitor Hugo Costa, ligado à vice-
-presidência de Desenvolvimento Profissional, e 

em 20/04/2016. Com a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) o PMIRS abriu inscrições para a se-
gunda edição do MBA em Gerência de Projetos- 
A Teoria Alinhada e Aplicada às Organizações. As 
turmas foram abertas em Caxias do Sul e Nova 
Prata, mas não foi reunido um número suficiente 
de alunos, e as turmas não iniciaram. 

responsável no Capítulo pelas ações do PMIEF 
no Estado. A instituição social beneficiada com o 
primeiro piloto das ações foi o Lar Esperança de 
Porto Alegre, que abriga crianças e adolescentes 
em situação de risco. O objetivo do trabalho foi 
capacitar três instrutores atuantes no local para 
ensinarem os fundamentos das boas práticas de 
gerenciamento de projetos para 20 adolescentes 
atendidos pela organização em quatro encon-
tros, que foram realizados nas tardes de 05/08, 
12/08, 19/08 e 26/08.

 As aulas do primeiro semestre ocorreram entre 28/03 e 12/05, e a turma do segundo semestre 
aconteceu entre 22/08 a 03/10.

Curso Preparatório para Certificações PMP® e CAPM®

PMIRS aplica programa do PMIEF em 
Porto Alegre 

MBA

 No final do ano, foi realizada uma ação por uma equipe de voluntários do PMIRS dentro do escopo 
de atuação do PMIEF.  A iniciativa consistiu na realização da compra e da entrega de produtos alimentícios 
e de higiene para os moradores carentes do município de Eldorado do Sul, atingidos pelas fortes chuvas 
que ocorreram no mês de outubro no Rio Grande do Sul. Além disso, uma compra de alimentos também 
foi feita para a pastoral da criança da PUCRS. A entrega de alimentos e produtos de higiene foi feita para 
a Defesa civil de Eldorado do Sul e para a Pastoral da Criança. A ação foi possível a partir da doação de R$ 
3 mil feita pelo Capítulo São Paulo do PMI ao PMIRS. 

Ação Social

EDUCAÇÃO
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EVENTOS
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 Aconteceu com sucesso de público e par-
ticipação de 930 pessoas, mais uma edição do 
Seminário de Gerenciamento de Projetos. O Cen-
tro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, se-
diou o evento entre 14 e 17 de setembro, no qual 
profissionais de diversas áreas do gerenciamento 
de projetos participaram de seis workshops e as-
sistiram a mais de 20 palestras e debates pau-
tados pelo tema central escolhido para este ano: 
“Estratégia, Agilidade e Negócios: os novos de-
safios do Gerente de Projetos”. O Seminário tem 
o objetivo de disseminar e desenvolver as me-
lhores práticas em gerenciamento de projetos. A 
iniciativa acontece anualmente desde 2003, com 
exceção do ano de 2008, quando foi realizada na 
capital gaúcha o III Congresso Brasileiro de Ge-
renciamento de Projetos. 

12° Seminário de Gerenciamento de Projetos 

EVENTOS
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EVENTOS

10° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha
 O evento é organizado pelo Branch Serra Gaúcha do PMIRS e ocorreu entre 10 e 13 de junho de 
2015 na UCS em Caxias do Sul. Com o tema geral Baixo Custo, Alto Benefício, a edição deste ano envolveu 
mais de 250 pessoas e uma programação formada por minicursos, workshops e um dia de palestras.
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 Pela primeira vez nos seus quase 15 
anos de história, o Capítulo Rio Grande do Sul 
reuniu fundadores, filiados, parceiros e outros 
interessados no tema gerenciamento de pro-
jetos para apresentar seu planejamento es-
tratégico e detalhar ações, projetos e progra-
mas do seu portfólio. Na ocasião, participaram 
aproximadamente 200 pessoas no dia 26 de 
março no auditório da Faculdade de Informá-
tica na PUCRS 

Evento detalhou ações do biênio do PMIRS 

NOVIDADES
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“Certifique-se” abordou nova certificação PMI voltada 
à análise de negócios 

 Com o objetivo de levar a um público di-
verso informações sobre as certificações PMI®, o 
evento “Certifique-se” foi realizado pela primeira 
vez voltado especialmente à nova certificação do 
PMI, a Professional in Business Analysis, ou PMI-
-PBA®. O evento aconteceu no dia 25 de junho no 
auditório da Decision-FGV  em Porto Alegre.  Três 
palestras fizeram parte do evento e demonstra-
ram o papel e a importância da análise de negó-

cios para o gerenciamento de projetos, incluindo 
suas características, sobreposições e sinergias 
entre as áreas, e como o gerente de projetos 
pode se beneficiar do conhecimento da análise 
de negócios aplicado a projetos. Entre os pales-
trantes estavam Mauro Sotille, PMP, Rodrigo Ne-
ves, MSC, PMP e Paulo Keglevich, MSC, PMP e 
PBA. Keglevich, conselheiro do PMIRS, é um dos 
primeiros certificados PBA®, obtida em 2015. 

NOVIDADES
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 O Projeto “Capacite-se” é mais uma ino-
vação do PMIRS. A ação consiste no oferecimento 
de uma grade de cursos que possa contribuir com 
o desenvolvimento da carreira dos profissionais 
de gerenciamento de projetos com preços dife-
renciados, e restrito aos filiados do Capítulo Rio 
Grande do Sul. O curso que inaugurou o projeto 
foi sobre Planejamento e Produtividade com o 
MS Project, nível intermediário, e aconteceu nos 
dias 8 e 15 de agosto. Esse piloto foi voltado ex-
clusivamente aos voluntários do Capítulo.

 O Petit Comité: café da manhã com ges-
tores é mais uma iniciativa do PMIRS que tem o 
objetivo de disseminar boas práticas de gestão 
de projetos. Nessa ação, a intenção é, a cada edi-
ção, relacionar o assunto a alguma outra prática.  
O primeiro evento ocorreu dia 20 de agosto, em 
parceria com a empresa mantenedora Soluzzio-
ne Expansão de Negócios. A ideia foi reunir um 
grupo de 15 gestores gaúchos da área da enge-
nharia para ouvir o presidente do Lean Construc-
tion Institute do Brasil, Antonio Conte. A intenção 

foi oportunizar um momento de networking e 
mostrar a relevância do gerenciamento de pro-
jetos e abordagens relacionadas e complemen-
tares aos profissionais convidados, referência 
e formadores de opinião nos mercados em que 
atuam. O evento teve a mediação do represen-
tante da Soluzzione, José Henrique Santos, e 
uma palestra do presidente PMIRS, Thiago Re-
gal, que apresentou as ações do Chapter com a 
finalidade de promover uma aproximação com 
a Engenharia Civil. 

Projeto “Capacite-se” abordou MS Project 

Petit Comité 

NOVIDADES
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Almoço com Projetos 

 O tradicional “Almoce com o PMI”, que 
acontecia mensalmente no restaurante Pano-
rama na PUCRS em Porto Alegre, ganhou novo 
formato e mudou de nome para “Almoço com 
Projetos”. O encontro tem uma programação for-
mada por uma palestra com um profissional de 
referência na área de gerenciamento de projetos 
e discussões sobre o tema, um painel de opor-
tunidades profissionais apresentado exclusiva-
mente no evento, espaço para networking entre 
os participantes. A primeira edição aconteceu dia 
08 de agosto no Hotel Continental em Porto Ale-
gre, e teve a presença de 20 pessoas, que acom-
panharam a palestra do presidente do PMIRS 
Thiago Regal com o tema O Gerente de Projetos 
no Divã, que abordou a complexidade da profis-
são nos dias de hoje. A segunda edição do evento 
ocorreu no dia 07 de novembro, também no Hotel 
Continental em Porto Alegre. Quem palestrou no 
evento foi Juliano Reis, especialista que falou so-
bre Gerenciamento de Projetos: a vida como ela é.

NOVIDADES



27Relatório Anual 2015

PMDAYS 

 Atendendo ao pedido do público, ainda no ano de 2014, o PMIRS desenvolveu o PMDAY - um dia 
especial para a comunidade de gerenciamento de projetos. A iniciativa consiste em criar eventos especiais 
ao longo do ano, abordando temas e fomentando discussões na área de projetos, programas e portfólio. 
Os eventos são caracterizados por determinada frequência e curta duração - um dia ou meio turno -, 
trazendo profissionais renomados e empresas que incentivam e adotam as melhores práticas em geren-
ciamento de projetos no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. Confira as edições realizadas 
durante 2015:

19/05

PMDay Engenharia
 Esta edição foi realizada no auditório do 
Sindicato dos Engenheiros (SengeRS) em Por-
to Alegre. O evento teve a proposta de debates 
sobre os caminhos para reduzir custos, ter mais 
eficiência e sustentabilidade através do geren-
ciamento de projetos. Para falar sobre isso,  o 
presidente do Lean Construction Institute do 
Brasil, Antonio Sergio Itri Conte, foi convidado 
a palestra, e houve a apresentação de cases 
trazidos pela APS Soluções em Energia e pela 
Technique Engenharia, uma das patrocinadoras 
da iniciativa, junto à Braskem. 
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14/11

05/12

PMDAY RH 

PMDay Negócios 

 Pela primeira vez uma edição do PMDay 
foi realizada na cidade de Pelotas, na Faculdade 
de Tecnologia do Senac, e foi organizado pelo gru-
po de voluntários que trabalha pela consolidação 
do Branch Extremo Sul do PMIRS, com o apoio 
da VP de Desenvolvimento Profissional. O even-
to teve como foco temático a área de Recursos 
Humanos, e abordou o tema central Projetos De-
safiadores: engajando e motivando equipes. Inte-
graram a programação do evento, além de mo-
mentos para networking e debates, as palestras: 
RH Alinhado ao Planejamento Estratégica, profe-
rida pela psicóloga organizacional e proprietária 
da empresa Premissa Gestão de Pessoas, Deni-
se Trilho Otero; e A Pessoa certa no lugar certo: 

 O PMDay também foi realizado, pela pri-
meira vez, na Serra Gaúcha. O grupo de voluntá-
rios e a diretoria do Branch organizou o evento, 
que ocorreu na FTEC Faculdades, em Caxias do 
Sul. O tema central foi focado em negócios. Um 
dos palestrantes convidados foi o Diretor do Cen-
tro de Inovação e Empreendedorismo da FTEC, 
Evandro Schenal. Ele falou sobre a análise de ne-
gócio no âmbito dos startups. O outro palestrante 
foi Paulo Keglevich de Buzin, um dos fundadores 
do PMIRS, e um dos primeiros certificados bra-
sileiro da certificação voltada à área de análise 
de negócio, a PMI-PBA®. Paulo palestrou sobre 
a área de abrangência dessa certificação, que é a 
mais recentemente desenvolvida pelo PMI.

como formar equipes orientadas a resultados, 
ministrada pela diretora executiva da Tlantic SI, 
Patrícia Borges Fernandes.

PMDAYS
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 Nesta edição, que ocorreu no auditório da 
FGV Decision em Porto Alegre, o tema central foi 
“O PMO e a reinvenção do negócio: realizando os 
benefícios dos projetos”. Nesse contexto, o PMO, 
nas empresas, passa a desenvolver um papel fun-
damental no acompanhamento dos resultados 
desses projetos, e na consolidação dos benefícios 
gerados para o negócio da organização. Por isso, 
nesse evento estiveram presentes três empresas 
do ramo de serviços que apresentaram cases de 
sucesso na implementação de PMOs atuantes 
em negócio. Essas organizações aprenderam a 
utilizar o PMO como uma importante ferramenta 
no aumento da competitividade. Como empresas 
como NET e Sicredi desenvolvem projetos para 
modificar ou criar novos negócios? Foi o que se 
propôs discutir esta edição do PMDay. 

O evento teve as palestras de Filipe Bortolini, di-
retor da empresa agilePM, que atua como con-
sultor na implantação de escritórios de projetos; 
Sérgio Perez, que atua no Escritório Corporativo 
de Projetos da NET, e foi reconhecido como um 
dos melhores profissionais de PMO do Brasil nos 
últimos anos; e Tiago Nicolaidis, gerente do Es-
critório de Projetos (PMO) Corporativo do Sicredi, 
além da participação dos especialistas no assun-
to  especialistas Fernando Bartelle e Paulo Kegle-
vich, que fizeram parte do painel de debates.

PMDay PMO 

10/12

PMDAYS
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Conheça o PMI
 O Conheça o PMI é uma iniciativa do Capí-
tulo Rio Grande do Sul com o objetivo de fomen-
tar o interesse pelo gerenciamento de projetos, e 
esclarecer temas ligados à carreira e sobre a pró-
pria instituição Project Manegement Institute. As 
apresentações “Conheça o PMI” são realizadas de 
forma gratuita em empresas e outras organiza-
ções interessadas. Entre 2011 e 2015 foram rea-

lizadas 60 apresentações. A cada ano a iniciativa 
foi tendo novidades. No ano passado foi feito um 
esforço para atingir órgãos e instituições públi-
cas. Em 2013 a novidade envolveu a organiza-
ção de eventos temáticos ou com os assuntos 
de maior interesse da audiência. Em 2015 foram 
realizadas diversas apresentações. Abaixo segue 
algumas ações realizadas: 

√ Unilassale: Alunos de Ciência da Computação, Redes de Computadores, Sistemas TI/Canoas 

√ Universidade de Caxias do Sul: Turmas dos cursos de Administração e Informática 

√ Sistema Unimed/Porto Alegre 

√ Carrer Week da Stefanini na Gerdau/ Porto Alegre 

√ Sicredi/ PrimeiroFórum de Gestão de Projetos/Porto Alegre

√ Lamb Engenharia e Construções/Porto Alegre

√ SEP/Proaf PUCRS/Porto Alegre

√ Universidade de Caxias do Sul/ Acadêmicos de TI e Engenharia  

√ Unisinos: Alunos do MBA de Gestão de Projetos em TI/ Unidade Caxias do Sul

√ Evento Desafios Urbanos - Arquitetura da Cidade - Ciclo de Debates do Instituto 

Brasileiro de Arquitetos IAB/ Unidade Caxias do Sul

√ Universidade Federal de Pelotas/ Pelotas

√ TOTVS/ Unidade de Caxias do Sul        
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VOLUNTARIADO
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Programa de Voluntariado 

Prêmio Destaques do Ano 

 O PMIRS é composto por iniciativas que são coordenadas e executadas por profissionais 
que atuam de maneira voluntária, a fim de contribuir com a estruturação e evolução do Capítulo. E 
o Programa de Voluntariado é uma fonte reconhecida de aprendizado e desenvolvimento profis-
sional, além de ser uma forma de relacionamento importante para a integração e reconhecimento 
do profissional na comunidade de gerenciamento de projetos. No encerramento de 2015, o pro-
grama contava com cerca de 200 voluntários atuantes, principalmente em atividades nas cidades 
de Porto Alegre, Caxias do Sul e Rio Grande. Ao longo desse ano, também foram gerados 50 tipos 
de oportunidades de trabalho voluntário no Capítulo Rio Grande do Sul. Os eventos destacados 
abaixo fizeram parte deste programa.

 Para reconhecer o trabalho de voluntá-
rios no Capítulo Rio Grande do Sul do PMI, há 
alguns anos, foi desenvolvido o Projeto Prêmio 
Smart, cuja entrega final é o Prêmio Destaques 
do Ano. Em novembro, durante o tradicional 
jantar de final de ano do PMIRS, foram anun-
ciados os ganhadores do Prêmio Destaques do 
Ano. Foram premiados 9 Voluntários Destaque, 
1 Voluntário Algo Mais, 1 Instrutor Destaque, 2 
Diretoria/Diretor Destaque, 1 VP Destaque e 2 
Conselheiro Consultivo Destaque. As duas últi-
mas foram inovações deste ano. 
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 Esta atividade teve o objetivo de cons-
truir um Mapa Estratégico de Carreira e PDI 
- Plano de Desenvolvimento Individual, ferra-
mentas modernas de apoio para a gestão de 

 Um evento exclusivo de agradecimento 
aos voluntários do PMIRS foi organizado pela 
Vice-Presidência de Voluntariado, pela direto-
ra Lígia Fonseca, a nova VP Rita Tomilin e o VP 
de Desenvolvimento Profissional Alex Rosa. O 
objetivo foi destacar, através da entrega de um 
certificado, a participação e o esforço de cada 

carreira. O treinamento foi conduzido pelas 
especialistas da empresa Planus - Pessoas e 
Carreiras.

um dos voluntários para que o Capítulo alcan-
çasse o PMI Award 2015 de Capítulo do Ano. 
Apesar de, atualmente, o PMIRS reunir mais 
de 200 voluntários atuantes em todo o Esta-
do, um número simbólico conseguiu estar pre-
sente no evento. 

Workshop Planejamento Estratégico de Carreira

Evento Voluntários 

01/06

11/11

VOLUNTARIADO

 Esta ação pretendeu ser a primeira edi-
ção de uma iniciativa com o objetivo de reunir 
integrantes do atual Branch Serra Gaúcha, o 
grupo de voluntários que trabalha pela forma-
ção do Branch Extremo Sul e interessados a 
formar grupos em outras regiões do Rio Gran-
de do Sul. O evento foi promovido pela Vice-
-Presidência de Expansão e Branches, coorde-
nada pelo VP Leandro Vignochi. A programação 
do encontro foi formada pela apresentação dos 
Diretores dos maiores eventos do Capítulo: o 
Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha, que ocor-

re em Caxias do Sul, e o Seminário de Geren-
ciamento de Projetos, que acontece em Porto 
Alegre. Teve a apresentação dos trabalhos e 
desafios encontrados no Branch Serra Gaúcha 
e pelo grupo de voluntários do Sul. Também 
integraram o conteúdo do evento palestras 
sobre processos e voluntariado. Ao final do 
encontro, que aconteceu durante todo o dia no 
TecnoPUC, em Porto Alegre, foi promovido o 
Fórum de Branches, com o intuito de debater 
e construir a visão de trabalho para 2016. 

1º Encontro de Branches

18/11
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 Para fechar o ano, a Vice-Presidência de 
Marketing e Relações Institucionais promoveu 
um evento exclusivo para voluntários, que foi 
o 1º Seminário Interno do PMIRS. O objetivo da 
iniciativa foi explorar a comunicação do capítu-
lo, apresentando atividades realizadas no ano, 
e as iniciativas e projetos pensados para 2016. 
Fizeram parte da programação apresentações 
sobre os trabalhos realizados durante a 12ª 
edição do Seminário de Gerenciamento de Pro-
jetos na gestão de redes sociais e na assessoria 
de imprensa, realizadas por empresas parcei-
ras. 

1° Seminário de Comunicação Estratégica 

05/12

VOLUNTARIADO
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VP Alex Rosa

Voluntário Cássio Stedetn 

Diretor Vitor Hugo Hoffmann da Costa VP Samuel Dall’Agnol

Conselheiro Rogério Severo Conselheiro Marco Antônio Kappel Ribeiro

Troféus entregues aos premiados

Equipe de voluntários organizadora do evento 
com VP Alex Rosa: Raoni Monteiro, Cristiane Lima, 
Luciana Teixeira e Luis Henrique Araújo
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Diretora Lígia Fonseca Diretor Márcio Venites Machado

Voluntária Aline Simões Pires

Voluntário Cássio Stedetn

Voluntária Thais Evangelista Travi 

Voluntária Mariana Spessatto

Voluntário Mauro Spader 

VP de Voluntariado em boa parte do ano de 2015, 
Fábio Giordani, com voluntária Débora Osório
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Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI


