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As empresas SLC Agrícola e Perto, integrante do Grupo 
Digicom, foram as primeiras a sediar o evento “Conheça o PMI”, 
tradicionalmente realizado em entidades de ensino e outros 
fins. A partir deste ano, um projeto do Capítulo é apresentar à 
empresas a entidade. A palestra deverá ser elevada a 20 em-
presas até o final do ano, através de duas palestras mensais. 

A primeira  participante foi a SLC Agrícola. Colaborado-
res atuantes na unidade de Porto Alegre de diversas áreas, 
como o coordenador de Tecnologia da Informação, Daniel 
Rubens, receberam o diretor de Alianças e Convênios, Ro-
gério Severo,PMP, a diretora de Certificação e Filiação, Tânia 
Nuldemann Lejderman,PMP, e o voluntário Thiago Regal 
da Silva,PMP. Entre os assuntos destacados na apresenta-
ção, estavam os benefícios da filiação à  entidade, como a 
abrangência mundial através de 270 capítulos em 192 paí-
ses, as facilidades de networking e as ferramentas disponí-
veis para aprimorar a formação profissional.     

A segunda empresa a receber o “Conheça o PMI” foi a 
Perto que atua nos segmento de automoção bancária, auto-
atendimento, automoção comercial, meios de pagametnos e 
mecanismos dispensadores e depositários em sistema OEM. 

Evento “Conheça o PMi” é levado a empresas

A empresa possui duas unidades, uma no Estado e outra em 
São Paulo, e também atua por meio de escritório de repre-
sentação em 12 cidades brasileiras, além de ter uma rede 
de assistência técnica em todo o país. Foram os gerentes de 
projetos do Departamento de Serviços de Rede, Deivid Cata-
ni, Eduardo Vargas, Guilherme Pontes e Roberto Bettiol, que 
receberam o diretor de alinaças e convênios, Rogério Severo 
(foto), para a palestra na sede de Gravataí. 

PMi-rS abre inscrições para curso de preparação para as 
certificações PMP e CaPM

As aulas acontecem de 14.04 
a 26.05, nas dependências do 
TECNOPUC. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail 
secretaria@pmirs.org.br ou telefone 
(51) 3319 1757. 

O PMI-RS abre inscrições para 
o curso de preparação para os 
profissionais que pretendem fazer 
as provas para obter a certificação 

PMP ou CAPM. Esta é a primeira 
vez que o Capítulo realiza um 
curso preparatório conjunto para 
as duas certificações. No ano 
passado, a entidade realizou a 
quarta edição do curso destinado 
a candidatos com os pré-requisitos 
de elegibilidade para prestar o 
Exame PMP®. Já o curso para a 
preparação à certificação CAPM, 

no ano passado foi a primeira 
vez que a entidade organizou 
um treinamento com formato 
exclusivo. Neste ano, o curso 
preparatório conjunto visa atender 
os interesses dos profissionais 
habilitados para obter o PMP e 
àqueles mais iniciantes, que podem 
ser certificados CAPM. As aulas são 
baseadas no PMBOK.  



branch da Serra Gaúcha foi case no PMi 
leadership institute Meeting latin america 

A edição de 2012 do encontro que é referência para a forma-
ção de lideranças em gerenciamento de projetos da América Lati-
na, o PMI Leadership Institute Meeting Latin America, teve a apre-
sentação de um case gaúcho. No evento, que ocorreu dias 24 e 25 
de março na capital argentina, representantes da diretoria do PMI-
-RS apresentaram o projeto responsável pela implementação de 
mais uma unidade do PMI no Rio grande do Sul, além da sede em 
Porto Alegre. No ano passado, o Branch da Serra Gaúcha foi lan-
çado em uma ação até então inédita no país entre os 13 capítulos 
da organização no Brasil. O evento em Buenos Aires também foi 
uma oportundiade de trocar experiências com representantes do 
PMI Global e de líderes de outros capítulos de diversos países em 
que a entidade tem sede. A reunião anual da Intregração Nacional 
ocorreu na oportunidade, quando o Capítulo Sul apresentou o tra-
balho na área financeira e contábil que está sendo realizado. André e Kelly na apresentação  em Buenos Aires

PMi-rS é Destaque na Mídia 

Apoio da Adaptworks e vinda de Alexandre Magno 
estão confirmados no IX Seminário de Gerenciamento de 
Projetos. Acopanhe abaixo a matéria na íntegra.

Alexandre Magno, diretor da AdaptWorks e o primeiro 
Certified Scrum Trainer do Brasil, será uma das atrações do IX 
Seminário de Gerenciamento de Projetos promovido pelo Ca-
pítulo Sul do Project Management Institute (PMI-RS).  O even-
to acontece entre 11 e 14 de setembro no Centro de Eventos 
da PUC-RS. 

“Aprendendo a viver com a complexidade em projetos” é 
o tema da palestra que Magno fará durante evento voltado 
à comunidade de profissionais que atua com gerenciamen-
to de projetos. A constatação de que não dá mais para medir 
a complexidade de projetos através da quantidade de horas 
previstas, de profissionais alocados ou da distribuição geo-
gráfica das equipes resultou no desenvolvimento da palestra 
e de um curso que Magno também ministrará durante evento.

 Na oportunidade, o líder da Adaptworks, empresa de ca-
pacitação, coaching e implementação corporativa do Scrum, 

apresentará conceitos do Management 3.0 de Jurgen Appelo 
e sua relação com a teoria de sistemas complexos.  “A partir 
desses conhecimentos, gestores podem enxergar o que pre-
cisa ser mudado na gestão de projetos para que consigam 
vencer em ambientes com alta complexidade”, afirma Magno. 

O profissional é uma palestrante de nível internacional, 
já tendo participado de eventos como Scrum Gathering em 
Londres, a Agile Conference em Chicago e o Scrum Portugal 
Meeting em Lisboa.



O site voltado exclusivamente ao IX Seminário de 
Gerenciamento de Projetos, organizado pelo PMI-RS e  
que acontecerá entre os dias 11 e 14 de setembro, no 
Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, já pode 
ser acessado. Com a proposta semelhante ao site feito 
para a edição anterior do seminário, o espaço preten-
de ser uma plataforma de comunicação entre filiados e 
organizadores do evento. Através do endereço http://
www.seminario.pmirs.org.br é possível acompanhar 
notícias sobre programação, apoiadores e ficar conec-
tado em tempo real a mídias sociais. Futuramente, o 
site também terá um espaço de inscrição e publicação 
de artigos inscritos nesta edição do evento.  

Site do iX Seminário de 
Gerenciamento de Projetos está no ar

idealizador do “Estudo de benchmarking em Gerenciamento de Projetos” 
é mais um palestrante confirmado 

Com a idealização do primeiro estudo de 
benchmarking sobre a carreira de gerenciamento 
de projetos em nível mundial em seu currículo, 
Américo Pinto, PMP, é mais um nome confirmado para 

palestrar no IX Seminário de Gerenciamento de 
Projetos, que acontece em Porto Alegre, no centro de 
eventos da PUCRS, entre 11 e 14 de setembro deste 
ano.  Américo Pinto é especialista e pesquisador em 
Estratégia Empresarial e Gerenciamento de Projetos e 
atua como consultor em diversas empresas no Brasil e 
no exterior.  

Desde 2001, Pinto é voluntário ativo junto ao 
PMI. Atualmente, desenvolve trabalhos de pesquisa 
junto ao PMI Internacional e em seções regionais, 
em especial no Rio de Janeiro, onde é líder do Grupo 
Estratégico de Benchmarking em Gerenciamento 
de Projetos. Além disso, é doutorando em 
Gerenciamento de Programas e Projetos pela 
Skema Business School, em Lille, França. Possui MBA 
pelo IBMEC-RJ e é graduado em Administração de 
Empresas pela UERJ.



21/04 A Diretoria de Interiorização está iniciando 
um movimento para disseminação do 
Gerenciamento de Projetos na região Noroeste 
do estado, onde a partir de uma reunião que 
ocorrerá nesta data, estarão sendo agendados 
os próximos passos e um evento “Conheça o 
PMI” na região. 

25/04 12h às 14h - Almoce com PMI - Restaurante 
Panorama - Prédio 40 da PUCRS (Av. 
Ipiranga,6681).

27/04 Almoce com o PMI na Serra Gaúcha. Detalhes 
serão enviados posteriormente por e-mail.
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