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Caro filiado 
e parceiro

O ano de 2012 começa com 
notícias de conquistas e anuncia 
ser um período de consolidação de 
espaços alcançados pelo Capítulo 
Sul do Project Management 
Institute durante 2011. Os textos 
que preenchem a primeira edição 
da newsletter do PMI-RS, que este 
ano será enviada mensalmente, 
revelam que o trabalho já começou. 
As datas dos dois principais eventos 
do Capítulo já estão definidas e, mês 
a mês, serão anunciadas atrações 
que comporão as respectivas 
programações.  Então, boa Leitura!

Os principais eventos realizados pelo Capítulo Sul do PMI anualmente 
já estão com suas datas confirmadas para 2012. Neste ano, o  7º Ciclo de 
Palestras, que ocorre na Universidade de Caxias do Sul, acontecerá antes 
do seminário, e será no mês de agosto, entre os dias 16 e 18. Como no ano 
passado, sua programação será formada por dois minicursos e um dia de 
palestras. Já o XI Seminário de Gerenciamento de Projetos acontecerá en-
tre os dias 12 e 14 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS, e terá dois 
dias de oficinas e minicursos e outros dois de palestras. 

As atividades de organização dos eventos já começaram. Fique atento 
sobre os informes que serão passados ao longo dos meses sobre eles ou, 
se quiser participar, entre em contato com as respectivas diretorias, através 
dos e-mails: interiorizacao@pmirs.org.br e projetos@pmirs.org.br .

Seminário e Ciclo de Palestras 
da Serra Gaúcha já têm datas 
confirmadas para 2012

A preparação para o Seminário 
de Gerenciamento de Projetos orga-
nizada pelo Capítulo Sul do PMI co-
meçou cedo este ano. No dia 09 de 
fevereiro, ocorreu a primeira reunião 
com  voluntários interessados em tra-
balhar na organização da nona edição 
do evento - que acontecerá entre os 
dias 11 e 14 de setembro no Centro 

de Eventos da PUCRS -, deverão se 
apresentar no prédio 96B do Tecno-
PUC, sala 115. 

Como na edição do ano passa-
do, os voluntários poderão trabalhar 
como Coordenadores de importantes 
tarefas que são de extrema importân-
cia para a organização e implemen-
tação do evento, como: participar da 

organização de avaliação de artigos; 
coordenar a organização de pales-
trantes e de mini-cursos; participar 
da organização financeira do evento; 
coordenar o trabalho de inscrições; 
ser padrinho de palestrantes e muitas 
outras atividades que são de grande 
relevância para o sucesso deste gran-
de evento. 

PMI-RS faz chamada de 
voluntários para o IX Seminário 
de Gerenciamento de Projetos



Primeiros encontros 
com os filiados

Em março tem início o calendário oficial 
do Capítulo Sul. Por isso, as datas dos dois 
encontros entre filiados e participantes da 
diretoria já estão definidas. No dia 15, quin-
ta-feira, acontecerá o primeiro Happy Hour 
do ano. Será das 19h às 21h no Apolinário 
Bar (José do Patrocínio,527-Cidade Baixa- 
Porto Alegre/RS). O outro encontro será o 
Almoce com o PMI, agendado para o dia 28, 
quarta-feira, das 12h às 14h no Restaurante 
Panorama, no prédio 40 da PUCRS. A confir-
mação de presença deve ser feita através do 
email secretaria@pmirs.org.br .

“Para se chegar, onde quer que 
seja, aprendi que não é preciso do-
minar a força, mas a razão. É preciso, 
antes de mais nada, querer”. Essa é 
uma das frases destacadas por Amyr 
Klink em seu currículo, que sintetiza 
muitas das atividades vividas simul-
taneamente por ele, como  navegar, 
ser empresário, escritor e palestrante. 
Por experiências como essas é que ele 
foi escolhido como palestrante para 
abertura do IX Seminário de Geren-
ciamento de Projetos, que acontece-
rá entre os dias 12 e 14 de setembro 
deste ano no Centro de Eventos da 
PUCRS, em Porto Alegre.  

A apresentação de Amyr Klink será 
uma oportunidade de escutar pessoal-
mente um economista (USP), pós-gra-
duado em Administração (Machen-
zie), que no início dos anos 80, pela 
primeira vez, deu início a um projeto: 

construir barcos e planejar viagens. 
A partir de suas experiências, muitas 
delas retratadas em cinco Best Sellers 
publicados em seis idiomas, Amyr 
Klink abordará em sua palestra temas 
como superação de desafios, inova-
ção, gestão de liderança, sustentabili-
dade, motivação. Em sua abordagem, 
resumirá conceitos aprendidos através 
da rotina retratada em livros como “Li-
nha d’água”, “Mar sem fim”, “As janelas 
do Paratii”, “Paratii entre dois polos” e 
“Cem dias entre céu e mar”. 

Um pouco mais sobre o 
navegador Amyr Klink

Iniciou suas viagens em 1984 
quando realizou a primeira travessia 
solitária do Atlântico Sul a remo, da 
Namíbia a Salvador. Em 1989, sozinho, 
ele passou um inverno inteiro a bordo 
de um pequeno veleiro - o Paratii - na 

Península Antártica. Da Antártica se-
guiu para o Ártico, cruzando os dois 
círculos polares da Terra numa mesma 
viagem. Navegou 27 mil milhas em 
642 dias. 

Navegou com o Paratii ao redor 
da Antártica, em 1998, completando 
a primeira circunavegação do Conti-
nente Antártico. Em 2005, a bordo do 
Paratii2, circunavegou a Antártica no-
vamente, sem escalas e com tripula-
ção. Em quase de três décadas, Amyr 
Klynk, comandou 22 expedições para 
a Antártica em barcos projetados e 
construídos no Brasil. 

Amyr Klink fará palestra de 
abertura do IX Seminário de 
Gerenciamento de Projetos

Secretaria do PMI-RS tem nova integrante

A partir do mês de março, a secretaria do Capítulo Sul 
tem mais uma integrante: a secretária administrativa Wanessa 
Pires Cardoso. Graduada em Secretariado Executivo, com 
sólida experiência na assessoria de diretorias e presidência, 
gerenciamento de informações, suporte na organização de 
eventos, reunião e viagens, Wanessa estará à disposição dos 
filiados e diretoria e dará apoio a atual secretária executiva, Larissa 
Baranoio, cujas atividades estarão direcionadas à organização do 
IX Seminário de Gerenciamento de Projetos.

A diretoria dá boas vindas à nova integrante da equipe do 
PMI-RS e deseja boa sorte neste novo desafio junto à entidade . 



Primeira turma de certificados 
PMI em métodos ágeis tem 
dois gaúchos

 Dois gaúchos e filiados ao PMI-RS compõem o grupo de 13 brasileiros 
que obtiveram a certificação PMI-ACP em Método Ágeis criada recentemente 
pelo PMI. Rafael Prikladnicki é diretor da Agência de Gestão Tecnológica – AGT e 
professor da Faculdade de Informática da PUCRS. E Felipe Plets é desenvolver de 
software na empresa SAP Labs Latin America em São Leopoldo.  A prova de cer-
tificação foi a última de uma série de atividades das quais participou uma turma 
com 500 integrantes de diversas regiões do mundo de um processo que iniciou 
em abril de 2011.  Mais informações sobre a certificação podem ser acessadas em 
http://www.pmi.org/en/Certification/New-PMI-Agile-Certification.aspx .

Ricardo Vargas, membro brasileiro 
do PMI, é destaque no exterior

A comunidade brasileira do PMI inicou o ano de 2012 entre os 
destaques mundiais. O mineiro Ricardo Viana Vargas, ex-presidente do PMI 
de Minas Gerais entre 2003 e 2006, voltou a ocupar uma posição como 
diretor do PMI Global. Esta é a segunda vez que ele participa do board 
da entidade, a primeira foi entre 2007 e 2009, na ocasião, foi o primeiro 
brasileiro a ocupar o posto. Além dessa conquista, Vargas recebeu o Prêmio 
Internacional da Comunidade de Prática CoP Information Systems. 

O brasileiro já havia sido contemplado com outros reconhecimentos 
da comunidade internacional, como o 
PMI Distinguished Contribution Award 
e o PMI Product of the Year Award 
em 2005. Vargas tem participação em 
diversas publicações referentes ao PMI. 
Já escreveu dez livros e participou da 
revisão do Guia PMOK em 2004.

Curso de 
Especialização em 
Gerenciamento de 
Projetos está com 
inscrições abertas

O PMI-RS e a PUCRS 
recebem inscrições para 
a especialização em 
Gerenciamento de Projetos 
com ênfase em Tecnologia 
da Informação. O curso é 
uma realização do PMI-RS em 
parceria com o programa de 
pós-graduação da Faculdade de 
Informática (FACIN) da PUCRS. 
O curso acontece no Prédio 
32, segundas, terças, quartas 
e, eventualmente, quintas, das 
19h30min às 22h45min, do 
dia 04 de abril de 2012 a 01 de 
agosto de 2013. As inscrições 
acontecem até o dia 09 de 
março. 

As inscrições devem ser 
feitas na sala 112 do Prédio 
15 da PUCRS, na Educação 
Continuada (Av. Ipiranga, 
6681). Informações através 
dos contatos (51) 3320-3727 e 
educacao.continuada@pucrs.
br. O conteúdo e as disciplinas 
incluídas no curso podem ser 
acessadas   no site  http://www3.
pucrs.br/portal/page/portal/
educon/index   .



O PMI-RS e a PUCRS selaram mais 
uma parceria em 2011: a criação de um 
curso de extensão em gerenciamento 
de projetos. O programa foi organi-
zado pelo PMI-RS em parceria com o 
programa de pós-graduação da Facul-
dade de Administração, Contabilidade 
e Economia (Face) da PUCRS. O curso é 
dividido em dez módulos, que podem 
ser feito independentemente um do 
outro. 

Dois módulos já estão agendados 
para o início de 2012. O primeiro será 
sobre Gerenciamento do Tempo em 
Projetos, que as aulas acontecem de 08 
a 30 de março, quintas e sextas-feiras, 
das 18h às 22h, e sábado das 8h às 12h. 
As inscrições podem ser feitas até 02 
de março. 

O outro curso é sobre Gerencia-
mento de Custos em Projetos. As aulas 
acontecem entre 22 e 30 e março, tam-

bém às quintas e sextas-feiras, das 18h 
às 22h, e sábado das 8h às 12h. 

As inscrições devem ser feitas na 
sala 112 do Prédio 15 da PUCRS, na 
Educação Continuada (Av. Ipiranga, 
6681). Os contatos para mais informa-
ções são (51) 3320-3727 e educacao.
continuada@pucrs.br. O conteúdo in-
cluído em cada módulo está disponí-
vel no site  http://www3.pucrs.br/por-
tal/page/portal/educon/index   .

Agenda de cursos de extensão sobre 
gerenciamento de projetos retomam em 2012
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