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PALAVRA DO PRESIDENTE

Este ano foi um dos mais desafiadores que 
passamos nos últimos tempos no nosso país, 
o que não poderia deixar de refletir nas nossas 
empresas e no nosso dia a dia. Mesmo assim, 
nós, do PMI-RS, continuamos nossa caminha-
da, iniciada há quase 15 anos, de evolução e 
maturidade. Por isso, 2015 se tornou, para 
nós, um ano de muitas vitórias, as quais você 
acompanhou nas páginas desta Revista. 
Nesta edição não é diferente: dividimos com 
você novos reconhecimentos, objetivos al-
cançados e realizações diversas. Tudo fruto de 
nossa força essencial: o voluntariado. Por isso, 
há alguns anos temos o prazer e a missão de 
reconhecer trabalhos e pessoas de destaques 
no meio de um grupo que aumenta de forma 
impressionante a cada ano. E você confere 
quem são os Destaques de 2015.
Nessas páginas, também é possível acompa-
nhar ações que reforçam nosso comprometi-
mento de que o ano novo deverá ser de mais 
trabalho, muita criatividade e inovação, e, com 
certeza, tão próspero para o PMI-RS como foi 
este que termina.

Boa Leitura! E desejos de que a passagem de 
ano traga alegrias e conquistas a você e sua 
família!     

vp.desenvolvimento@pmirs.org.br 

seminario@pmirs.org.br

secretaria@pmirs.org.br 
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Prêmios Destaques do Ano 2015 são 
anunciados
Para reconhecer o trabalho de voluntários 
no Capítulo Rio Grande do Sul do PMI, o 
Projeto Prêmio Smart foi desenvolvido 
e contou com uma entrega final que é o 
Prêmio Destaques do Ano, realizado anu-
almente. No dia 20 de novembro, duran-
te o tradicional jantar de final de ano do 

DESTAQUES

PMIRS, foram anunciados os ganhadores 
do Prêmio Destaques do Ano para as ca-
tegorias: Voluntários Destaque, Volun-
tário Algo Mais, Instrutor Destaque, Di-
retoria/Diretor Destaque, VP Destaque, 
Conselheiro Consultivo Destaque. As 
duas últimas foram inovações deste ano. 

Além desses prêmios, são escolhidos dois 
Projetos do Ano. Em primeiro lugar ficou o 
Projeto Capacite-se, da VP de Desenvol-
vimento Profissional, representada pelo 
VP Alex Rosa. E em segundo, o Projeto 
Comunicação Efetiva com Stakeholders, 
coordenado pelo voluntário Cássio Ste-
detn, acompanhado pela voluntária Elaine 
Jesus, da VP de Marketing e Relações Ins-
titucionais, representada pelo VP André 
Voltolini.  Os dois projetos mostraram-se 
inovadores em relação ao que já tinha se 
feito no Capítulo.O Projeto Capacite-se 
consiste no oferecimento de uma gra-
de de cursos que possam contribuir com 
o desenvolvimento da carreira dos pro-

fissionais de gerenciamento de projetos 
com preços diferenciados, e restritos, na 
fase piloto, aos voluntários do Capítulo. 
Esse piloto foi implementado no mês de 
agosto, quando se ofertou o treinamento 
Planejamento de Tempo com MS-Project. 
Projeto Comunicação Efetiva com Stake-
holders tem como visão agregar valor às 
partes interessadas, melhorando a quali-
dade da comunicacao praticada no Capí-
tulo. O projeto tem como objetivo princi-
pal elaborar ferramentas para estabelecer 
uma comunicação limpa, efetiva e com 
periodicidade adequada a cada tipo de 
stakeholder.  

Os premiados presentes na confraternização
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A ocasião foi marcada por mais novidades. 
Este ano o local escolhido para a festa foi 
o Lounge Pôr do Sol no Hotel Continen-
tal, no Centro de Porto Alegre, formado 
por um salão em L com uma linda vista 
para a orla do Guaíba. Outra inovação foi 

na decoração, que contou com um grande 
painel para servir de fundo para fotogra-
fias e balões personalizados no centro da 
mesa. Um vídeo de retrospectiva do ano 
também foi exibido e um músico ao vivo 
encerrou a confraternização. 

Confira os contemplados com o Prêmio Destaque do Ano 2015, abaixo:
Voluntários Destaques: 

• VP de Branches e Expansão: Daniel Garbin, da Serra Gaúcha 
• VP de Desenvolvimento Profissional/Diretoria de Projetos Especiais: Raoni 
Monteiro e Mauro Spader

• VP de Desenvolvimento Profissional/ Diretoria de Eventos Estratégicos: Thais 
Evangelista Travi e Mariana Spessatto
• VP de Desenvolvimento Profissional/Diretoria de Educação: 
Deborah Selistre Osório
• VP de Filiação: Aline Simões Pires 
• VP de Marketing e Relações Institucionais: Cássio Stedetn
•Rodrigo Morais    -    Diretoria de Governança
• Catia Regina Machado    -    Diretoria de Finanças
• Rodrigo Dall´Agnol     -    Diretoria de Voluntariado
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Voluntário Algo Mais: 

Instrutor Destaque:

Diretoria/Diretor Destaque:

VP Destaque: 

Conselheiro Consultivo Destaques:

• Vitor Hugo Hoffmann

• VP de Desenvolvimento Profissional/Diretoria de Educação: 
Carlos Maurício Souza

• Expansão e Branches com Márcio Venites Machado
• Voluntariado com Lígia Fonseca

• Governança e Finanças com Samuel Dall’Agnol

• Marco Kappel Ribeiro
• Rogério Dorneles Severo 

Momentos do Jantar de Final de Ano 

VP de Desenvolvimento com equipe de Pro-
jetos Especiais

Integrantes da VP de MK e Relações Institu-
cionais

Durante o Jantar de Final de Ano, dois novos vice-presidentes foram apresentados 

Durante o Jantar de Final de Ano do 
PMIRS, na noite de 20 de novem-
bro, foram apresentados dois novos 
Vice-Presidentes: Rita Tomilin vai 
substituir Fábio Giordani na VP de 
Voluntariado, e Guilherme Souto vai 
entrar no lugar de Russel Souza na 
VP de Filiação. Os dois estão na foto 
com o presidente Thiago Regal (ao 
centro).



7

 

Presidente e Vices

Presença da Mantenedora Solluzione através 
da sócia Silvia Somenzi

A cerimônia foi apresentada pelo VP Alex e 
pela nova VP Rita

Diretoria de Projetos Estratégicos Equipe 12 
Seminário de GP 

PMIRS recebe novo prêmio do PMI  
Em outubro, o PMIRS foi anuncia-
do como o vencedor do Programa 
de Inovação Capítulo 2015 pelo seu 
trabalho “Mapeamento de perfil de 
Voluntários”. Esse reconhecimento 
significa que a ideia que o Capítulo 
Rio Grande do Sul teve e vem utili-
zando no seu Programa de Volun-
tariado é a mais inovadora do ano 
no mundo todo. Segundo o PMI, o 
processo desenvolvido pelo PMIRS 
no mapeamento do perfil do volun-
tário foi reconhecido por melhorar a 
experiência de voluntariado para fi-
liados que querem se envolver com 
o capítulo.  A partir desse prêmio, o 
PMI está trabalhando com o Capí-

tulo para a implementação da ideia 
no mundo todo, através de suas pla-
taformas existentes. Um dos cami-
nhos é a utilização dessa ideia junto 
ao VRMS. Um grupo de voluntários 
do PMIRS está envolvido no desen-
volvimento desse projeto em nível 
global, entre eles o VP de Desen-
volvimento Profissional Alex Rosa, 
e os voluntários Lígia Fonseca e Luis 
Henrique de Araújo Rosa, que contri-
buíram com o desenvolvimento e im-
plementação dessa ideia no PMIRS 
em 2013/2014. Outros voluntários 
envolvidos são Fernando Bartelle e 
Raoni Monteiro.
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Os executivos Ricardo Felizzola e 
Walter Lídio Nunes, respectivamen-
te à frente das empresas HT Micron 
e Celulose Riograndense, são os pri-
meiros membros a integrar o Conse-
lho Executivo do Capítulo. A criação 
desse grupo tem o objetivo de con-
tribuir com o progresso das práticas 

de gerenciamento de projetos no 
Estado, através de dicas e suges-
tões de ações e atividades que pos-
sam contribuir com a governança e 
a inserção institucional do PMIRS. 
Os membros participantes são vo-
luntários e, após serem convidados 

O Mapeamento de perfil de Volun-
tários do PMIRS foi um trabalho de-
senvolvido nos últimos anos e teve a 
coordenação do atual VP de Desen-
volvimento Profissional, Alex Rosa, 
e de Lígia Fonseca, que vem traba-
lhando junto da Diretoria de Volun-
tariado e foi diretora neste ano. O 
mapeamento permitiu ao gestor que 
estivesse buscando um voluntário ter 
mais informações além do currículo 
disponibilizado no momento do inte-
resse da vaga. Entre as informações 
que o gestor passou a ter acesso são 
hard e soft skills, outras ferramentas 
que o candidato a voluntário domina, 
em que outras áreas atuou, e o que 
ele está buscando e quer desenvol-
ver sendo voluntário do PMIRS. Para 
que a área de voluntariado do Capí-
tulo tivesse acesso a esse conjunto 
de informações, a equipe do projeto 
Mapeamento do Perfil do Volunta-
riado criou algo que sistematizasse 
essa busca. Desenvolveu um for-
mulário a ser preenchido e enviado 

por e-mail pelo interessado em ser 
voluntário. O material é composto 
de várias perguntas, a fim de extrair 
do candidato o máximo de informa-
ções possível, mas de maneira sim-
ples e até rápida. O sistema utilizado 
no PMIRS é Google, gratuito, e in-
corporado diretamente no corpo do 
e-mail do candidato. Essa informa-
ção alimenta automaticamente uma 
base de dados principal da qual são 
extraídos alguns relatórios geren-
ciais de perfis profissionais. O obje-
tivo principal é atender a expectativa 
do voluntário em se envolver com 
o PMI, saber o que ele precisa para 
se desenvolver mais na profissão e 
ter o máximo de acerto ao designar 
funções e atividades para os volun-
tários, gerando um ganho na perfor-
mance das equipes e criando times 
com alto engajamento. O Capítulo se 
beneficia trazendo toda a expertise 
dos candidatos como voluntários de 
projetos internos.

Conselho Executivo do PMI-RS anuncia 
primeiros membros
Órgão foi estabelecido junto à última alteração do Estatuto Social do Capítulo, 
em vigor desde o final do ano passado.   
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Desde o final do mês de agosto se 
desenrolou o processo eleitoral para 
a formação do Conselho Fiscal do 
PMIRS Gestão 2015-2016. No dia 
27 de novembro, após o período de 
eleições online e a realização de uma 
Assembleia Geral Ordinária, foi divul-
gado o resultado do pleito eleitoral.   
Dos 582 filiados aptos a votar, 135 
votaram. Desses, 117 votaram na 
chapa única que se inscreveu (87%) 

e aceitarem o convite, são aprovados 
pela Diretoria Executiva, processo 
pelo qual já passaram os dois primei-
ros membros. Ambos estão em con-

O PMI-RS e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, através da Es-
cola de Engenharia, firmaram convê-
nio que pretende ser o primeiro passo 
para a realização de ações conjuntas 
a fim de disseminar o conhecimento 
na gestão de projetos. Esse acordo 
é de grande importância para a co-
munidade por aproximar uma das 
melhores universidades públicas do 
Brasil às ações desenvolvidas pelo 
PMIRS. 

e 18 votaram em branco (13%). Por-
tanto, elegeram os componentes 
da chapa Governança, Transparên-
cia e Sustentabilidade. São estes os 
filiados membros do Conselho Fis-
cal Gestão 2015-2016: os titulares 
Cesar Antônio dos Santos, Ernesto 
Stefani e Fladhimyr Castello, e os 
suplentes Onir José Dias e Alceu Fer-
nandes Filho.

tato com o Capítulo há alguns anos, 
especialmente devido a atividades 
que dizem respeito ao Seminário de 
Gerenciamento de Projetos. 

Convênio de parceria é assinado com a UFRGS

Eleições do Conselho Fiscal Gestão 2015-2016 

Assinaram o convênio o Diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e a 
vice-diretora Carla Schwengber ten Caten, junto com o presidente do PMIRS, Thiago Regal, e o 
presidente do Conselho Consultivo do PMIRS, Rogério Severo.
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PMIRS começa a estruturar seu PMO  

07/11 Almoço com Projetos  

Mais um avanço do Capítulo neste 
ano é o projeto de reestruturação do 
PMO. Nomeado de Next Generation 
PMO, ele está sendo conduzido pela 
vice-presidência de Governança e 
Finanças, do VP Samuel Dall’Agnol, 
com apoio dos voluntários Rodrigo 
Morais, Giovana D’Alascio, Gustavo 
Tourinho e Marcelo Matos. A equipe 
recebeu o apoio de coaching externo 
de Guilherme Souto, novo VP de Fi-
liação. Desde o início do trabalho, o 
objetivo era alcançar uma metodo-
logia que fosse, ao mesmo tempo, 

A segunda edição do evento ocorreu 
no Hotel Continental em Porto Ale-
gre. O palestrante convidado foi Ju-
liano Reis, responsável pelo PMI no 
Brasil há alguns anos, e agora, atu-
ante na Oracle. O especialista falou 

simples de ser seguida, agregasse 
valor e atendesse às necessidades 
do Capítulo. Então, ficou definido 
que a metodologia teria uma evolu-
ção, partindo da utilização dos atuais 
documentos existentes (formulários 
em excel e powerpoint) para a uti-
lização da ferramenta existente no 
Capítulo, o Project Builder. A primei-
ra entrega do projeto - metodologia 
e seus documentos - estão disponí-
veis para consulta no menu sobre do 
site www.pmirs.org.br, no submenu 
PMO. 

sobre Gerenciamento de Projetos: 
a vida como ela é. Além da pales-
tra, houve a divulgação de oportu-
nidades de trabalho e a divulgação 
da agenda de atividades do Capítulo 
nos últimos meses do ano.

EVENTOS
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11/11 Evento Voluntários 
Um evento exclusivo de agradecimento 
aos voluntários do PMIRS foi organizado 
pela Vice-Presidência de Voluntariado, 
pela diretora Lígia Fonseca, a nova VP Rita 
Tomilin e o VP de Desenvolvimento Pro-
fissional Alex Rosa (na foto). O objetivo foi 
destacar, através da entrega de um certi-

ficado, a participação e o esforço de cada 
um dos voluntários para que o Capítulo 
alcançasse o PMI Award 2015 de Capítulo 
do Ano. Apesar de, atualmente, o PMIRS 
reunir mais de 200 voluntários atuantes 
em todo o Estado, um número simbólico 
conseguiu estar presente no evento. 
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14/11 PMDAY RH 

28/11 1º Encontro de Branches

Pela primeira vez, uma edição do 
PMDay foi realizada na cidade de Pe-
lotas, na Faculdade de Tecnologia do 
Senac, e foi organizado pelo grupo de 
voluntários que trabalha pela conso-
lidação do Branch Extremos Sul do 
PMI-RS, com o apoio da VP de De-
senvolvimento Profissional. O even-
to teve como foco temático a área 
de Recursos Humanos, e abordou o 
tema central Projetos Desafiadores: 
engajando e motivando equipes. In-

Esta pretendeu ser a primeira edição 
de uma iniciativa com o objetivo de 
reunir integrantes do atual Branch 
Serra Gaúcha, o grupo de voluntá-
rios que trabalha pela formação do 
Branch Extremo Sul e interessados a 
formar grupos em outras regiões do 
Rio Grande do Sul. O evento foi pro-
movido pela Vice-Presidência de Ex-
pansão e Branches, coordenada pelo 
VP Leandro Vignochi. A programação 
do encontro foi formada pela apre-
sentação dos Diretores dos maiores 
eventos do Capítulo: o Ciclo de Pales-
tras da Serra Gaúcha, que ocorre em 

tegraram a programação do evento, 
além de momentos para networking 
e debates, as palestras: RH Alinhado 
ao Planejamento Estratégica, pro-
ferida pela psicóloga organizacional 
e proprietária da empresa Premis-
sa Gestão de Pessoas, Denise Tri-
lho Otero; e A Pessoa certa no lugar 
certo: como formar equipes orien-
tadas a resultados, ministrada pela 
diretora executiva da Tlatic SI, Patrí-
cia Borges Fernandes.

Caxias do Sul, e o Seminário de Ge-
renciamento de Projetos, que acon-
tece em Porto Alegre. Teve a apre-
sentação dos trabalhos e desafios 
encontrados no Branch Serra Gaú-
cha 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 pro-
movido o Fórum de Branches, com o 
intuito de debater e construir a vi-
são de trabalho para 2016. 
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05/12 1° Seminário de Comunicação 
Estratégica 

Para fechar o ano com chave de 
ouro, a Vice-Presidência de Marke-
ting e Relações Institucionais pro-
moveu um evento exclusivo para vo-
luntários: o 1º Seminário Interno do 
PMI-RS. O objetivo da iniciativa foi 
explorar a comunicação do capítulo, 
apresentando atividades realizadas 
neste ano, e as iniciativas e projetos 

pensados para 2016. Fizeram parte 
da programação apresentações so-
bre os trabalhos realizados durante 
a 12ª edição do Seminário de Ge-
renciamento de Projetos na gestão 
de redes sociais e na assessoria de 
imprensa, realizadas por empresas 
parceiras. 
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05/12 PMDay Negócios 

10/12 PMDay PMO 

O PMDay também foi realizado, pela 
primeira vez, na Serra Gaúcha. O 
grupo de voluntários e a diretoria do 
Branch organizou o evento, que ocor-
reu na FTEC Faculdades, em Caxias 
do Sul. O tema central foi focado 
em negócios. Um dos palestrantes 
convidados foi o Diretor do Centro 
de Inovação e Empreendedorismo 
da FTEC, Evandro Schenal. Ele falou 

Como empresas como NET e Sicredi 
desenvolvem projetos para modi-
ficar ou criar novos negócios? Foi o 
que se propôs discutir mais uma edi-
ção do PMDay – um dia dedicado in-
teiramente à discussão das melhores 
práticas de gerenciar projetos, que 
focou no tema Escritório de Projetos 
(PMO). 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 con-
texto, o PMO, nas empresas, passa a 

sobre a análise de negócio no âmbi-
to das startups. O outro palestran-
te foi Paulo Keglevich de Buzin, um 
dos fundadores do PMIRS, e um dos 
primeiros certificados brasileiro da 
certificação voltada à área de análise 
de negócio, a PMI-PBA®. Paulo pa-
lestrou sobre a área de abrangência 
dessa certificação, que é a mais re-
centemente desenvolvida pelo PMI.

desenvolver um papel fundamental 
no acompanhamento dos resulta-
dos desses projetos, e na consoli-
dação 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 atuan-
tes em negócio. Essas organizações 
aprenderam a utilizar o PMO como 
uma importante ferramenta no au-
mento da competitividade.
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Como empresas como NET e Sicredi 
desenvolvem projetos para modi-
ficar ou criar novos negócios? Foi o 
que se propôs discutir mais uma edi-
ção do PMDay – um dia dedicado in-
teiramente à discussão das melhores 
práticas de gerenciar projetos, que 
focou no tema Escritório de Projetos 
(PMO). 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 con-
texto, o PMO, nas empresas, passa a 

As palestras realizadas foram as seguintes. Além disso, foi realizado um pai-
nel com a participação dos especialistas Fernando Bartelle e Paulo Keglevich: 

- Filipe Bortolini, diretor da empresa 
agilePM, que atua como consultor 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 úl-
timos anos.
- Tiago Nicolaidis, gerente do Escritó-
rio de Projetos (PMO) Corporativo do 
Sicredi.

desenvolver um papel fundamental 
no acompanhamento dos resulta-
dos desses projetos, e na consoli-
dação 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 atuan-
tes em negócio. Essas organizações 
aprenderam a utilizar o PMO como 
uma importante ferramenta no au-
mento da competitividade.
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ENTREVISTA

Rita Tomilin - Vice-Presidente de Voluntariado

A entrevistada desta edição é a nova Vi-
ce-Presidente de Voluntariado, Rita Tomi-
lin, que tem uma trajetória profissional e 
no gerenciamento de projetos iniciada na 
área de informática, primeiramente no se-
tor da saúde, e depois na TOTVS, empresa 
na qual trabalha atualmente. 

De que forma seu envolvimento com o 
PMI-RS contribuiu para seu desenvolvi-
mento profissional?

Apesar de conhecer o PMI há bastante 
tempo, foi a partir de minha certificação 
PMP, no início de 2013, e mais fortemente 
em 2014, quando resolvi voluntariar com 
o grupo do 11º Seminário de Gerencia-
mento de Projetos, que realmente me en-
volvi. Foi um enorme prazer desenvolver 
atividades para contribuir com um evento 
tão grandioso como esse. Tais atividades 
me proporcionaram a honra de receber o 
prêmio de voluntário destaque naquele 
ano. Em 2015, quis novamente ter a expe-
riência de trabalhar para o mesmo evento, 
porém com novas pessoas e nova equi-

pe, e novamente foi gratificante.Também 
pude contribuir com a Diretoria de Educa-
ção, onde fui voluntariar como instrutora 
do curso preparatório para a Certificação 
PMP e, na metade deste ano, recebi o 
convite para ser Diretora de Voluntariado, 
e mais uma vez fiquei honrada pelo convi-
te. E no final do ano, para assumir a VP de 
Voluntariado.

Quais são seus maiores desafios nesta 
nova gestão?

Acredito que neste ano teremos que ser 
novamente criativos e assertivos nas 
ações, a fim de  engajar, motivar e captar 
voluntários para o capítulo. Os voluntá-
rios têm muita vontade de colaborar, po-
rém, sabemos que as empresas cada dia 
demandam mais de seus funcionários, 
sobrando pouco tempo livre para a capa-
citação e troca de conhecimento, que são 
os principais benefícios de ser voluntá-
rio. O programa de voluntariado do PMI 
é uma oportunidade ímpar para aqueles 
que desejam obter conhecimento de boas 
práticas de gerenciamento de projetos, 
de expandir sua rede de relacionamento, 
e principalmente, de participar de proje-
tos ou times que são reconhecidos mun-
dialmente. No ano de 2015, ganhamos o 
prêmio de Melhor Capítulo do Mundo em 
nossa categoria. Esse mérito é dos vo-
luntários, pois são eles que fazem o Ca-
pítulo PMIRS, participando, desde a idéia 
inicial, permeando por todas as fases, até 
a entrega final dos Projetos, e ainda, nos 
oportunizando o reconhecimento mundial 
como foi este prêmio.
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PARTICIPAÇÕES

Leadership Institute Meeting - North America 
(LIN NA) 
O PMIRS foi um dos Chapters bra-
sileiros que marcou presença nas 
atividades do evento anual para li-
deranças do PMI em nível mundial. 

Como já havíamos noticiado, o Ca-
pítulo Rio Grande do Sul recebeu o  
PMI® Award for Chapter of the Year 
na categoria II, na qual concorreram 
capítulos de 301 a 1000 filiados. O 
prêmio reconhece o capítulo pelas 
suas atividades, iniciativas e com-
prometimento em promover o ge-
renciamento de projetos na sua co-
munidade, e considera que, na sua 
categoria, foi o capítulo que melhor 
contribuiu, no mundo todo, para o 
desenvolvimento e a implementa-
ção das boas práticas estimuladas 

Diversos membros do PMIRS parti-
ciparam das atividades, entre eles o 
presidente ex-ofício e VP de Marke-
ting e Relações Institucionais, André 

Essa edição aconteceu em Orlando 
(Flórida/EUA) entre os dias 7 e 10 de 
outubro. Confira algumas participa-
ções:

pelo PMI, através dos seus produtos, 
programas e serviços.A aplicação ao 
PMI® Award envolveu a submissão 
de informações e comprovações de 
resultados de atividades relaciona-
das a três áreas de atuação dos ca-
pítulos: colaboração e disseminação, 
na qual foram avaliados o envolvi-
mento com instituições do governo, 
de educação e empresas; ações de 
divulgação com diversos stakehol-
ders e a mídia; e serviço aos filiados 
e o programa de voluntariado.

Voltolini, que representou o Capítulo 
na entrega do prêmio de Capítulo do 
Ano. 

Membros do PMIRS com o André Volto-
lini e o presidente Thiago Regal

André Voltolini com os demais premia-
dos
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Programa de Voluntariado do PMIRS é 
benchmark internacional

A partir do tema da palestra “Impul-
sionando seu Programa de Volun-
tariado ao próximo nível”, a preten-
são foi demonstrar de que forma o 
PMIRS conseguiu elevar seu núme-
ro de voluntários de pouco mais de 
30 para 200 integrantes em poucos 
anos. Por isso, a palestra detalhou 
o escopo do programa durante os 
anos de 2013 e 2014. No primeiro 
ano, foram enfatizadas as etapas de 
benchmarking, determinação de pi-
lares, processos de elaboração e de 
gerenciamento. No período seguinte, 
o programa contou com um escopo 
mais robusto, composto de etapas 
como: novos processos e projetos, 

O Programa de Voluntariado desen-
volvido pelo PMIRS nos últimos anos 
foi tema de palestra durante o Le-
adership Institute Meeting - North 
America, em Orlando (Flórida/EUA), 
que aconteceu entre os dias 7 e 10 
de outubro. A apresentação foi con-
duzida pelo presidente Thiago Regal 
e pelo VP de Desenvolvimento Pro-
fissional, Alex Rosa, que foi um dos 
voluntários envolvidos diretamente 
com desenvolvimento do programa, 
junto à voluntária Lígia Fonseca, e 
aos membros da Diretoria Executiva 
das últimas gestões.

o desenvolvimento de um plano de 
atração e retenção, a reavaliação de 
documentação, a determinação de 
canais de comunicação, o gerencia-
mento de voluntários, o monitora-
mento da retenção e atração, en-
tre outros aspectos. A partir disso, 
foram reforçados como pilares do 
Programa de Voluntariado do PMIRS 
orientação e treinamento, reconhe-
cimento, sucessão e transição. Ao 
longo da apresentação, Thiago Regal 
e Alex Rosa detalharam como essas 
etapas foram realizadas e os pilares 
mantidos, e quais resultados estão 
sendo alcançados. 
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Membro da Diretoria Executiva faz parte de 
nova turma do Master

Russel Souza, PMP, foi o único gaú-
cho e um dos três brasileiros selecio-
nados para a turma de 2015-2016. 
O filiado Russel Souza,PMP, foi um 
dos 33 filiados e voluntários do PMI 
em nível mundial selecionados para 
participar do Leadership Institute 
Master Class graduation. Nessa se-
leção, os interessados passaram por 
um processo que leva em conta his-
tórico profissional e de voluntariado, 
perfil e habilidades de liderança.O 
primeiro encontro da nova turma 
ocorreu durante o PMI® Leadership 
Institute Meeting - North America, 
em Orlando (Flórida/EUA), que acon-

teceu entre 07 e 10 de outubro. O 
programa tem previsão de conclu-
são em setembro de 2016. Segun-
do Russel, nesse primeiro encontro 
já foi possível criar relacionamentos 
e também construir e incrementar 
habilidades técnicas, de liderança, 
de gerenciamento de negócio, proje-
tos, programas e portfólio. “Minhas 
expectativas estão em incrementar 
minhas habilidades pessoais e meu 
conhecimento, para contribuir ainda 
mais na formação de novos líderes e 
colaborar no crescimento da comu-
nidade e profissão de gerenciamen-
to de projetos”, relatou. 
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Mais de 5.000 membros são volun-
tários em projetos do PMI para pro-
mover a profissão. Para encorajar os 
membros, os quais são a expressão 
atual e futura da profissão, o Project 
Management Institute tornou a lide-
rança como uma alta prioridade. Por 
isso, desenvolveu um programa sóli-
do de desenvolvimento de liderança 
e de treinamento para desenvolver 
suas habilidades de voluntário, pro-
fissional e gerente de projeto. Este 
programa tem como foco áreas de 
conhecimento essenciais, e coloca 
o profissional em contato com ati-

O Conheça o PMI é uma iniciativa 
do Capítulo Rio Grande do Sul com 
o objetivo de fomentar o interesse 
pelo gerenciamento de projetos, e 
esclarecer temas ligados à carreira 
e sobre a própria instituição Project 
Manegement Institute. As apresen-
tações “Conheça o PMI” são realiza-
das de forma gratuita em empresas 
e outras organizações interessadas.  
Entre 2011 e 2014, foram realizadas 
mais de 50 apresentações. A cada 
ano, a iniciativa foi tendo novidades. 
No ano passado, foi feito um esforço 
para atingir órgãos e instituições pú-
blicas. Em 2013, a novidade envolveu 

vidades variadas, a fim de criar uma 
oportunidade excepcional de cresci-
mento profissional e pessoal. O pro-
grama é bem-estruturado e flexível, 
ajudando o voluntário a conquistar 
novas etapas de crescimento. Atra-
vés do Leadership Institute Master 
Class do PMIé possível aprofundar 
os conhecimentos, além de aprimo-
rar as habilidades de liderança, a fim 
de preparar os profissionais para os 
mais altos cargos de liderança e para 
desenvolver sua profissão num nível 
global.

a organização de eventos temáticos 
ou com os assuntos de maior inte-
resse da audiência. Em 2015, foram 
realizadas doze apresentações. En-
tre os meses de outubro e novem-
bro as palestras aconteceram para 
alunos do MBA de Gestão de Proje-
tos em TI (unidade Caxias do Sul) da 
Unisinos, no Evento Desafios Urba-
nos - Arquitetura da Cidade - Ciclo 
de Debates do Instituto Brasileiro de 
Arquitetos (IAB), unidade Caxias do 
Sul, na Universidade Federal de Pe-
lotas e na Unidade Caxias do Sul da 
TOTVS RS.       

Sobre o Programa Leadership Institute Master 
Class:  

Conheça o PMI

VP de Expansão e Branches, Leandro Vignochi, no Ciclo de Debates do IAB, no 
dia 09 de novembro.

Presidente Thiago Regal, na unidade de Caxias do Sul da TOTVS RS no dia 17 de 
novembro. Confira informações sobre o conteúdo da palestra realizada.
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Filiados do PMIRS foram convidados pelo 
coordenador do Comitê Gestor para o Pro-
cesso de Implantação do Aeromóvel em 
Canoas para participar de um evento sobre 
a obra. Foram recebidos pelo secretário 
municipal da Fazenda, Marcos Bosio, que 
apresentou o sistema a cerca de 80 par-
ticipantes, na manhã 29 de setembro, no 
auditório do Paço Municipal. A fase atual 
do projeto Aeromóvel é de implantação da 
primeira etapa da linha 1, que terá 4.665 
metros e sete estações, desde a estação 
Brigada, no bairro Guajuviras, até a esta-
ção Mathias Velho da Trensurb. A empresa 
Aeromovel Brasil S.A. realiza a sondagem 
do solo na avenida 17 de Abril, para im-
plantação dos pilares da via elevada. 

Projeto Aeromóvel Canoas 

O grupo de voluntários que trabalha pelo futuro Branch Extremo Sul do PMIRS 
esteve na Universidade Federal de Pelotas no dia 27 de novembro. 
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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 presi-
dente Thiago Regal, acompanhado 
do ex-presidente e membro do Con-
selho Consultivo do PMIRS, Marco 
Antônio Kappel Ribeiro, participaram 
de um workshop realizado na Prefei-
tura de Porto Alegre. O evento teve o 
objetivo de apresentar o que a pre-
feitura está fazendo em relação a 
boas práticas de gestão de projetos 
no que diz respeito aos temas abor-
dados pelo PMI em nível mundial.  A 
partir dessa ação a intenção é seguir 
avaliando formas do PMIRS con-

tribuir com o aprimoramento e de-
senvolvimento de novas ações no 
âmbito público municipal. O even-
to foi conduzido em parceria pelas 
duas instituições, sendo a Secretária 
de Planejamento Estratégico e Or-
çamento, Izabel Matte, responsável 
por representar a PMPA. O conse-
lheiro Marco Antônio Kappel Ribeiro 
fez uma apresentação, que foi se-
guida de debate entre os represen-
tantes do PMI-RS e os colaborado-
res da PMPA.



23

PMI-RS NA MÍDIA

Site Baguete - Premiação 
PMI Award  

14 de Outubro de 2015 12 de Novembro de 2015

13 de Novembro de 2015

16 de Novembro de 2015


