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A diretoria de Convênios e  Alianças desenvolveu a cam-
panha “Faça da sua empresa uma mantenedora do PMI-RS”. O 
projeto consiste no apoio financeiro à entidade no Rio Gran-
de do Sul em diferentes níveis de apoio institucional. “Além 
do apoio das empresas a nossa instituição ser formalizado e 
contínuo, este nova forma de parceria será marcada pelo di-
reito de uso do Selo de Mantenedor”, revela  o diretor  Rogério 
Severo. Esta marca poderá ser utilizada em materiais promo-
cionais, impressos ou digitais, agregando valor institucional 
à empresa mantenedora, pois visa informar ao público que a 
empresa apoia o uso de boas práticas de gerenciamento de 
projetos no Estado. Além disso, o PMI-RS divulgará o nome 
da mantenedora no seu site www.pmirs.org.br e colocará sua 
marca nas comunicações eletrônicas, enviadas semanalmen-
te aos filiados. Confira alguns benefícios abaixo e veja no link 
outras informações sobre a campanha, como as taxas mensais 
de adesão, que foram fixadas de acordo com o porte das em-
presas. 

PMI-RS lança campanha 
em busca de empresas mantenedoras

BenefícIOS geRAIS:
•	 Direito do usar a marca de Mantenedor do PMI-RS em 

materiais promocionais, impressos ou digitais, agregando 
valor institucional a sua empresa, produto ou serviço, de 
acordo com o Manual de Uso da Marca do PMI-RS;

•	 Divulgar o nome da empresa em nosso website na área de 
membros mantenedores;

•	 Ter o logo da empresa nas comunicações eletrônicas do 
PMI-RS (4 comunicados mensais  e 1 Newsletter mensal;

•	 Inserir o logo da empresa no material de eventos (exceto 
Seminário/Ciclo); 

•	 Inserir material de divulgação da empresa na pasta dos 
cursos preparatórios do PMI-RS.

netwORkIng cOM O MeRcAdO:
•	 Acesso ao PMI-RS Networking podendo trazer e receber 

informações exclusivas do mercado de GP; 
•	 Divulgação de oportunidades e eventos para a base de 

filiados do PMI-RS;
•	 Desconto de 10%, em relação às políticas de preços para 

Patrocinadores e Expositores, nos eventos do PMI-RS de 
Porto Alegre (IX Seminário de Gerenciamento de Projetos - 
set/2012 – público alvo de 1000 participantes), e de Caxias 
do Sul (7º Ciclo de Gerenciamento de Projetos – ago/2012 
– público alvo de 200 participantes) 

•	 02 inscrições cortesia para os eventos do PMI-RS de Caxias 
do Sul e de Porto Alegre.



conheça o PMI-RS

Mais um projeto que iniciou em 2012, e teve 
andamento no mês de abril, foi a palestra “Conheça 
o PMI” realizado em empresas. Tradicionalmente, o 
evento era realizado em entidades de ensino e outros 
fins. Entre março e abril, foram três empresas que re-
ceberam a palestra, todas de filiados ou profissionais 
da área de gerenciamento de projetos, entre elas: SLC 
Agrícola, Perto, Constat Informática. Essa última acon-
teceu dia 18 de abril na sede na empresa em Porto 
Alegre. A empresa gaúcha tem 20 anos, escritórios 
em outros locais do país, e é focada em serviços de 
Tecnologia da Informação, com enfase em desenvol-
vimento de softwares para gestão, entre outros. Um 
grupo de coordenadores de contratos com clientes 
de diversos segmentos da empresa participaram do 
evento. Um dos profissionais é o filiado e voluntário 
Igor Rodrigues, que solicitou o evento.    

Até o final do ano, a expectativa é realizar o even-
to em mais de 20 empresas. A ação é comandada pelo 
diretor e adjunto de Alianças e Convênios, Rogério 
Severo, PMP, e Thiago Regal Silva, PMP, mas tem tido 
o apoio de outros diretores e voluntários. Em 24 de 
abril, o evento “Conheça o PMI” foi realizado em Pelo-
tas, no Sindicato da Construção Civil, juntamente com 
a palestra de Rogério Severo sobre o tema “ Gerencia-
mento de Riscos em Projetos da Construção Civil”. A 
oportunidade foi organizada pela equipe de volun-
tários filiados no PMI-RS, com o apoio da diretoria de 
interiorização, através do adjunto Leandro Vignochi. 
O grupo está pensando ações de aproximação de 
interessados na composição do Núcleo de Gerencia-
mento de projetos da Região Sul do PMI-RS. Além do 
público expressivo, foi uma oportunidade de detalhar 
essa intenção, atravé do projeto “Núcleo de Gerencia-
mento de Projetos da Região Sul” com foco na chama-
da para o voluntariado e filiações ao PMI.

O próximo evento “Conheça o PMI” está marcado 
para o dia 10 de maio, às 18h30, na Associação do Co-
mércio, Indústria e Serviços (ACI), Rua Ubaldo Baldas-
so, 400, Ponta Seca, em Carlos Barbosa/RS, também 
na Serra Gaúcha. 

Palestra do Conheça o PMI na Constant Informática

Diretores e voluntários no Conheça em Pelotas



novidades no mês de aniversário 
do Branch Serra gaúcha

No mês de abril, fez oficialmente um ano que o 
Branch Serra Gaúcha do PMI-RS obteve autorização do 
PMI Global. E na realização da edição bimensal do “Al-
moce com PMI-RS” em Caxias do Sul, no dia 27 de abril, 
o grupo de filiados, hoje formados por mais de 75 pes-
soas, anunicou a formalização do contrato de aluguel 
para a instalação do Branch Serra Gaúcha em uma sala 
na Universidade de Caxias do Sul (Bloco 71). Em breve, 
o branch deve estar instalado fisicamente em uma das 
instituições parceiras da entidade na cidade. 

 

7º ciclo de Palestras da Serra 
gaúcha recruta voluntários

Organizado pelo grupo de filiados que formou o Branch Serra 
Gaúcha, o Ciclo de Palestras realizado na região terá mais uma 
edição neste ano. O 7º Cilo de Palestras da Serra Gaúcha já tem data 
e local confirmados, 16 a 18 de agosto de 2012 no auditório do 
Bloco H da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A partir de agora, o 
grupo recruta voluntários interessandos em ajudar no andamento 
da organização do evento. O plano comercial já está concluído e 
o projeto, com detalhamento de tema e palestrantes. Abaixo vai a 
programação até então definida. Para mais informações, enviar um 
e-mail para interiorizacao@pmirs.org.br. 

•	 Dia 16/08 – 18h às 22h - Minicurso 1 ( UCS – Bloco 70 )
•	 Dia 17/08 - 18h às 22h - Minicurso 2 ( UCS – Bloco 70)
•	 Dia 18/08 – 8h às 17h – Ciclo de Palestras (UCRS –Auditório do 

Bloco H)

Agende-se, no mês de maio acontece: 

“Happy Hour Branch Serra gaúcha” 
data: 31/05/12 (quinta-feira)
Horário e Local a confirmar. 

PMI global destaca 
ferramenta de 
relacionamento 
com voluntários

Lançada em fevereiro deste ano pelo PMI, 
o VRMS é uma ferramenta de relacionamento 
com os voluntários da entidade disponibilizada 
no site www.pmi.org.br . As vantagens do VRSM 
é agrupar os perfis dos voltutários e permitir 
que eles mesmo atualizem. A interação opor-
tuniza manter um cadastro de oportunidades 
de trabalho em nível global em mão-dupla: 
empresas e profissionais podem manter suas 
informações atualizadas. 

Para acessar o sistema, o filiado ao PMI 
deve entrar no site www.pmi.org/Get-Involved.
aspx e colocar o mesmo usuário e senha utili-
zados. Caso o voluntário ainda não seja filiado, 
também é possível acessar o VRMS criando um 
novo usuário, na página  https://vrms.pmi.org/
Home/Index .



PMI divulga informações completas sobre as 
provas de certificação em Porto Alegre

A inscrição é feita diretamente no site do PMI Global na 
área de certificação http://www.pmi.org/en/Certification.
aspx . O link leva direto à página de login e inscrição. 

Ao longo do ano acontecerá três aplicações das provas. 
As datas definidas são 23 de junho, 15 de setembro e 08 de 
dezembro. Nesses dias, interessados também poderão pres-
tar exame para outras certificações do PMI, além da certifi-
cação PMP. O candidato será informado pelo PMI por e-mail, 
após se inscrever, sobre o local da prova. Para a próxima pro-
va, que será realizada no dia 23 de junho, a inscrição deve 
ser feita até 19 de maio.  Há somente 25 vagas disponíveis 
para cada data. Por isso, é importante que o interessado fa-
zer com antecedência sua inscrição para o exame, para não 
se corra o risco de ficar sem vaga. 

 Para este ano, devido o fechamento da sala que o 
Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano mantinha em 
Porto Alegre, a Prometric, que realiza os exames de certifi-
cação do PMI, informou que os exames de certificação pas-
sarão a ser realizados em papel até que se encontre uma 
solução para reabertura da sala em outra entidade ligada ao 
governo norte-americano. O exame em papel (Paper-Based 
Testing – PTB) é apresentado em um formato papel e lápis e 
o número e distribuição das questões é o mesmo do exame 
realizado no computador. Uma das vantagens da mudan-
ças neste ano é que o exame em papel é mais barato que o 
exame em computador, como fica claro na tabela de preços 
abaixo: 

Para os exames em papel (Paper Based Testing – PBT), 
é preciso saber onde e quando pretende fazer o exame no 
momento do pagamento. Desse modo, deve ser informado:

•	 O tipo de prova: Paper Based Testing (PBT)
•	 Língua opcional: Português
•	 Site code: 0850 (Porto Alegre)
•	 Group testing number: 0850062312 (exame 

em 23/06/2012), 0850091512 (15/09/12) ou 
0850120812 (03/11/12). 

Caso algum candidato já tenha se inscrito para o exame 
em computador e deseje trocar para o exame em papel, é 
necessário contatar diretamente a pessoa abaixo:

Alma Bingnear 
Program Administration Associate 
Project Management Institute  
14 Campus Blvd. Newtown Square, PA 19073-3299 USA 
E-mail: alma.bingnear@pmi.org 
Phone:1-610-356-4600/extension 1041 
fax: 1-610-239-2257 

Importante:
O PMI vai reembolsar a diferença paga a mais para o 

exame em computador, no caso do exame PMP (já que o 
valor para o exame CAPM em papel e no computador é o 
mesmo).

Caso você tenha outras dúvidas sobre o exame em pa-
pel, favor acessarhttp://dicasgp.pmtech.com.br/2012/04/
exame-pmp-em-papel/

Para acessar respostas a mais de 100 dúvidas sobre o 
exame PMP, acesse http://dicasgp.pmtech.com.br/2011/12/
faq_pmp/

tipo de exame Membro do PMI? Valor em dólar

PMP em Computador Membro US$ 405

PMP em Computador Não membro US$ 555 

PMP em Papel Membro US$ 250

PMP em Papel Não membro US$ 400



Intelly é nova parceira do PMI-RS 

O convênio com a empresa Intelly foi assinado durante o Almoce com o PMI-
-RS do mês de abril. Especializada em metodologias e ferramentas para gestão 
de processos, a Intelly tem sede em Porto Alegre e foi representada no evento 
pelos diretores Fabiane Peixoto Criscuoli e Deivis Rogério Tavares, um dos fun-
dadores do Capítulo Sul. A parceria com a Intelly proporcionará a adoção da fer-
ramenta Isend, através do qual será possível gerenciar o envio de comunicados 
e demais conteúdos em meio digital e SMS do Capítulo Sul para seus filiados e 
demais públicos. A confecção e o envio desta newsletter e dos comunicados se-
manais são algumas das ferramentas disponibilizadas a partir da parceria. Outras 
informações sobre a empresa estão no site www.intelly.com.br.

certificados

A partir deste mês, 
destacaremos na Newsletter 
do PMI-RS, a lista dos novos 
certificados filiados ao Capítulo 
Sul. Abaixo, segue os profissionais 
que obtiverem certificações desde 
o início do ano.

Primeiros PMI-AcP 
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. 

novos PMPs
André Lehderman Silveira
Felipe Costa Blaas
Igor Rodrigues
Marcio Cappellari
Martin Sisson
Maurício Bonzanini
Rafael Santos da Rosa

7º congresso Brasileiro de gerenciamento de Projetos 
recebe inscrições com descontos e anuncia palestrantes

Assinatura do convênio no Almoce com o PMI-RS

O 7º Congresso Brasileiro de Gerenciamento de 
Projetos será realizado dias 29, 30 e 31 de maio no Centro 
de Convenções Sul América no Rio de Janeiro. Ainda é 
possível fazer inscrições com 20% de desconto. No site 
www.7cbgp.com.br é possível ver a lista completa de 

palestrantes que falarão sobre os principais desafios 
do gerenciamento de projetos. É possível ter outras 
informações através da Central de Atendimento +55 (11) 
4193-8585 e e-mail info@7cbgp.com.br.



“gerenciando Projetos para um mundo sustentável” será o tema do 
IX Seminário de gerenciamento de Projetos

Cleber Sana 
apresentou o tema no 
Almoce com o PMI-RS

Com 44,64% dos votos, o tema es-
colhido para o IX Seminário de Geren-
ciamento de Projetos é “Gerenciando 
Projetos para um mundo sustentável”. 
A sugestão ganhadora foi do filiado 
Cleber Sana, PMP. Ele será contempla-
do com uma inscrição no evento, que 
acontecerá entre os dias 11 e 14 de se-
tembro. O segundo tema mais votado, 
com 41,07% dos votos foi “O Gerencia-
mento de Projetos e gestão da inova-
ção”, e o terceiro, que teve 14,29% dos 
votos, foi “Gerenciamento de Projetos 
para a sustentabilidade”.

De acordo com Sana, a ideia da su-
gestão partiu de um interesse pessoal, 
já que está participando, de forma vo-
luntária, do desenvolvimento de uma 
entidade relacionada ao tema susten-
tabilidade. Por ser atuante na área de 
projetos, ele conta que sente falta do 
tema estar mais relacionado à área. 
“Acredito que o PMI já tem caracterís-
ticas muito próximas aos princípios de 

sustentabilidade, mas falta que isso 
fique mais claro e seja demonstrado 
para aqueles que não conhecem as 
ferramentas de gestão de projetos”, diz 
o filiado.

A partir de agora, será definida a 
programação geral do evento, com os 

minicursos e as oficinas, que aconte-
cerão nos dias 11 e 12, assim como as 
próprias palestras do Seminário, que 
ocorrem entre os dias 13 e 14. 

Para se manter informado sobre 
as novidades desta edição do evento, 
acesse o site do Seminário.

confira os palestrantes 
já confirmados:
•	 Adilson Pize
•	 Alexandre Magno 
•	 Américo Pinto
•	 Elisete Pagano
•	 José Finnochio
•	 Norberto Almeida
•	 Miguel Fontes
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Miguel fontes vai relacionar sustentabilidade 
humana e cidadania corporativa 

Com especializações diversas, 
como as mais recentes, no campo de 
Saúde Internacional ( PhD pela Bloom-
berg School of Public Health, Johns 
Hopkins University, 2004-2009) e M.A 
em Relações Internacionais e Econo-
mia (The Paul H. Nitze School of Advan-
ced Internacional Studies (SAIS), Johns 
Hopkins Universidade. 1993-1995), 
Miguel Barbosa Fontes é um dos pa-
lestrantes confirmados para o IX Semi-
nário de Gerenciamento de Projetos. 
Através do tema “Sustentabilidade Hu-
mana e Cidadania Corporativa Estraté-
gica”, Fontes vai discorrer sobre a tese 
de que o Brasil passa por três transições 
socioambientais revolucionárias: de-
mográfica, epidemiológica e ecológica, 
contexto que deixa em risco a susten-
tabilidade humana e empresarial.

A partir dessa constatação, Miguel 
Fontes vai tentar mostrar como o inves-

timento social privado será fundamental 
para garantir o crescimento futuro do 
país em face o envelhecimento, “femi-
nilização” e mudanças radicais nos pa-
drões e consumo, trabalho e estilo de 
vida. De acordo com o especialista, para 
esta fase de desenvolvimento também 
será necessário o aprofundamento de al-
guns conceitos sociais contemporâneos, 
como tecnologia social, marketing social 
e avaliação de impacto social.

Fontes atua desde 1995 como di-
retor da John Snow do Brasil, uma con-
sultoria com foco na gestão estratégica 
do processo de adoção de conheci-
mentos, atitudes e práticas voltados à 
transformação social, através de inves-
timentos no mercado socioambiental. 
A consultoria atua na orientação a ges-
tores governamentais, empresariais e 
da sociedade civil organizada quanto 
à forma de realizar esses aportes. Além 

disso, realiza pesquisas e avaliação do 
impacto social, demonstra e avalia o 
retorno dos recursos aplicados, o lu-
cro social, prestando contas de todo 
o esforço empregado. Miguel Barbosa 
Fontes também é autor do livro “Ma-
rketing Social Revisitado, novos para-
digmas” (2008, Campus Elsevier).  
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