
AGOSTO 2012

Nos meses de agosto e setembro, o Capítulo Rio Grande 
do Sul do PMI (PMI-RS) realizará seus principais eventos. O pri-
meiro deles será o  7º Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha entre 
os dias 16 e 18 de agosto em Caxias do Sul, e o segundo será o 
IX Seminário de Gerenciamento de Projetos em Porto Alegre, 
entre os dias 11 e 14 de setembro. Ambos são acontecimentos 
que remetem, de diversas formas, à missão do PMI.  A  própria 
definição da organização – escrita na apresentação do site 
PMI Brasil - dá uma noção da grandeza de seus objetivos. “Ela 
é uma das maiores associações de profissionais, com mais de 
meio milhão de membros e titulares de credenciais em  185 
países. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que 
promove a profissão de gerenciamento de projetos por meio 
de padrões e certificações mundialmente reconhecidos, assim 
como de Capítulos, um constante programa de pesquisa e 
oportunidades de desenvolvimento profissional”. 

A busca pela geração de conhecimento e seu comparti-
lhamento está também entre os objetivos de ambos os even-
tos.  A comunicação das melhores práticas profissionais nas 
duas ocasiões acontece através da seleção criteriosa da pro-
gramação e dos seus instrutores e palestrantes convidados. 
Mas além disso, há outra missão do PMI oportunizada me-
diante a realização do Ciclo de Palestras e do Seminário de 

Palavra da Presidente
Gerenciamento de Projetos do PMI-RS: a difusão de valores. 

Mais do que nunca, diante de um cenário de mudanças e 
cada vez mais competitivo, esses valores  se mostram primor-
diais. Por isso, estão na base da entidade e nas trocas propor-
cionadas pela organização e realização de eventos. Alguns 
destes valores são: o impacto positivo do gerenciamento de 
projetos no desenvolvimento da sociedade; a responsabilida-
de, comprometimento e comportamento ético, que assegu-
ram o nosso compromisso com as partes interessadas do PMI; 
a promoção do voluntariado e o envolvimento de parcerias; o 
fortalecimento da comunidade de projetos; e o incentivo ao 
engajamento a fim de aprimorar a profissão e as práticas pro-
fissionais. 

Conferir as páginas que seguem de mais esta edição do 
Newsletter do PMI-RS, é também uma oportunidade para ter 
uma noção do alcance e complexidade deste trabalho. 

Boa leitura!
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“Conheça o PMI” tem mais uma 
edição na Serra Gaúcha

Mais uma apresentação do “Co-
nheça o PMI” foi realizada em Caxias 
do Sul. A apresentação aconteceu nas 
Faculdades Murialdo Serra Gaúcha no 
dia 10 de julho. Mais de 70 alunos as-
sistiram a palestra que foi conduzida 
por filiados ao Branch Serra Gaúcha e 
diretoria de Interiorização. O objetivo 

foi apresentar a entidade, sua atuação 
no Brasil e no Mundo, e as formas de 
participar. Além disso, foi tratado tam-
bém da carreira de gerente de projetos 
e como desenvolvê-la. 

Em 2012, as apresentações “Co-
nheça o PMI” foram estendidas até 
empresas. Tradicionalmente, o evento 

era levado a instituições. Neste ano, a 
meta é apresentar a entidade e os be-
nefícios de tornar-se um filiado em 20 
empresas. A iniciativa é da diretoria de 
Convênios e Alianças. Interessandos 
em solicitar uma apresentação, podem 
enviar um e-mail para aliancas@pmirs.
org.br e aliancas.adj@pmirs.org.br . 

Pesquisa aponta que área de telecom é a que menos 
adota práticas de gerenciamento

Era esperado a necessidade da Anatel efetivar ações mais 
drásticas sobre os serviços das operadoras de telefonia, como 
a que ocorreu nos últimos dias com a suspensão de vendas de 
chips e uso de internet 3G em alguns estados. Segundo o enge-
nheiro e diretor adjunto de Convênios e Alianças do Capítulo 
Rio Grande do Sul do Project Management Institute (PMI-RS), 
Rogério Severo, há pelo menos três anos consecutivos (2009, 
2010 e 2011), o “Estudo de Benchmarking em Gerenciamento 
de Projetos”, pesquisa realizada em todo o Brasil pelos 14 ca-
pítulos nacionais do PMI, vem apontando a área de Telecom 
como a pior nos resultados referentes ao uso das práticas de 
gerenciamento de seus projetos recomendadas pelo PMI nas 
suas quatro décadas atuação. A pesquisa envolve diferentes 
áreas, além de Telecom, a de tecnologia da informação (TI), 
Engenharia, Produção e Operação, Serviços, Recursos Huma-
nos, Finanças, Marketing, Vendas, entre outras.

Avaliando os números referentes ao uso de metodologias 
de Gerenciamento de Projetos (GP), os resultados foram:
•	 2009 - somente 11% das empresas de Telecom adotavam 

práticas de GP, ficando entre as três piores colocadas dos 
setores incluídos na pesquisa.

•	 2010 - o índice caiu para 10,4%, levando a área de Telecom 
para a última colocação.

•	 2011 - o índice melhorou para 12,3%, mas ainda manteve 
a área de Telecom na última colocação.

Se considerarmos que hoje as práticas de gerenciamento 
de projetos envolvem diretamente mais de 600 mil profissio-
nais em todo o mundo e pelo menos 10 mil no Brasil, é uma ne-
cessidade para os profissionais e empreas da área de Telecom 
buscarem conhecer e ampliar o uso das práticas de gerencia-
mento no seu dia a dia, com o uso de normas, como o PMBOK, 
entre outras existentes. Para ter acesso integral à pesquisa refe-
rida, que é realizada desde 2003, os capítulos brasileiros do PMI 
mantem a sua distribuição gratuita no site www.pmsurvey.org. 

PMI-RS é destaque na mídia gáucha

Dados sobre o setor de telecomunicações, que foi foco da 
mídia nacional e regional na segunda quinzena do mês de julho, 
foi destacado pelo PMI-RS através do envio de informações do 
“Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos” rea-
lizado anualmente pela entidade no Brasil. Abaixo vai a nota  en-
viada e publicada na Coluna Informe Econômico do Jornal Zero 
Hora no dia 21 de julho.



Almoce com o PMI-RS e 
Happy Hour na Serra Gaúcha

O evento mensal que reúne os filiados 
na sede do PMI-RS em Porto Alegre foi mais 
uma oportunidade para atualizá-los sobre a 
agenda da entidade. E, como é de praxe para 
a diretoria, neste Almoce representada pelo 
diretor de administração Angelo Rosa, os no-
vos filiados ao PMI-RS foram apresentados: 
Carla Pereira, Carolina Castro, Donato Maga-
zza e Jeferson Pereira Marques. 

EvEntos

Outro encontro no calendário 
bimestral da entidade é o Happy 
Hour na Serra Gaúcha. Nesta edi-
ção, o encontro entre os filiados 
ligados ao Branch da Serra Gaú-
cha, ocorreu no dia 25 de julho na 
Cachaçaria Água Doce em Caxias 
do Sul. 

Da esquerda, acima, 
em sentido horário: 
Carla, Carolina, 
Jeferson e Donato



7º Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha 
divulga programação completa

O 7º Ciclo de Palestras da Serra Gaú-
cha acontece entre os dias 16 e 18 de 
agosto na Universidade de Caxias do 
Sul.  A inscrição pode ser feita através do 
link http://7ciclo.inscricoes.pmirs.org.br.  

A partir do tema “Estratégias vencedoras 
através de gerenciamento de projetos” 
foi definida a versão final da grade de 
programação:

Branch sErra Gaúcha

Tema: Gestão Ágil de Projetos através de Scrum  
Palestrante: Gustavo Casarotto - diretor da Metadados.
Data: 16.08 (quinta-feira) 
Hora: 18h às 22h 
Local: Bloco 46 - sala 409 
 

Tema: Construindo sua carreira em Gerenciamento 
de  Projetos  
Palestrante: André Voltolini - diretor de interiorização 
do PMI-RS 
Data: 17.08 (sexta-feira) 
Hora: 18h às 22h 
Local: Bloco 46 - sala 419

INSCREVA-SE: A inscrição deve ser feita através do link http://7ciclo.inscricoes.pmirs.org.br 

Tema: Aplicando o PMBOK no 
Desenvolvimento de Produtos 
Palestrante: Paulo Varante - Gerente 
de Desenvolvimento de Produto - 
Fras-le 
Hora: 9h 

Apresentação de Case: Edson 
Godinho - Randon 
Hora: 10h20 

Debate: Mediação de Valter Vargas - 
Gerente de Engenharia da Suspensys 
Participação de Paulo Varante e 
Edson Godinho 
Hora: 11h20 

Tema: Liderança em Projetos
Palestrante: Samuel Dallagnol - 
Gerente de Projetos Internacionais 
da Terra Networks 
Hora:13h45 

Apresentação de Case: Sandro 
Trentin - Keko 
Hora:14h30 
 

Tema: Escritório de Projetos 
Palestrante: Ben-Hur Souza - diretor 
de programas do PMI-RS 
Hora:15h10 

Apresentação de Case: 
Sandro Cotliarenko 
Hora:15h50 

Debate: Samuel Dallagnol, Sandro 
Trentin, Ben-Hur Spouza, Sandro 
Cotliarenko 
Hora: 16h30

MINICuRSOS

CICLO DE PALESTRAS 
Data: 18.08 (sábado) - Local: Auditório do Bloco H



Interessados em realizar o curso preparatório para prestar o exame para a certificação PMP ou CAPM podem 
fazer a reserva de sua vaga no treinamento que será realizado pelo PMI-RS ainda no segundo semestre em Caxias 
do Sul. Será a primeira vez que a entidade realizará um curso preparatório fora de Porto Alegre. Mais informações 
estão no Menu Certificão do www.pmirs.org.br. Abaixo seguem os valores e os contatos para o envio de dados 
pelos interessados. 

Valor da Inscrição: 
Filiados do PMI-RS: R$ 800,00 
Não Filiados: R$1.100,00 
Estudantes Filiados: R$ 700,00 
Estudantes Não Filiados: R$ 950,00 
 
Informações sobre próximas turmas:  
Fone/Fax:  (51) 3319-1757 
Email: eventos@pmirs.org.br

O evento conquistou mais dois 
apoaidores. As empresas Randon 
anunciaram patrocínio na categoria 
GOLD. O primeiro patrocinador da ca-
tegoria foi a Metadados.  A CA Tecnolo-
gias é outro patrocinador na categoria 
SILVER. Outras empresas que já haviam 
anunciado apoio, que são Dal Moro, 
Futura e Promob na mesma categorias. 
A UCS é a correalizadora do evento.

Saiba mais sobre 
os novos apoiadores:
A CA Technologies é uma em-

presa de softwares e soluções de ge-
renciamento de TI com um profundo 
conhecimento de todos os ambientes 

de TI – do mainframe ao distribuído, 
do virtual à Nuvem. As soluções da CA 
Technologies permitem aos clientes 
gerenciar e assegurar ambientes de TI 
e fornecer serviços mais flexíveis de TI 
para os negócios, de um modo mui-
to mais rápido. Mais informações em 
www.ca.com .

O conglomerado de Empresas 
Randon teve seu início em 1949 e atu-
almente produz um dos mais amplos 
portfólios de produtos do segmento 
de veículos comerciais, correlaciona-

dos com o transporte de cargas, seja 
rodoviário, ferroviário, ou fora-de-
-estrada dentre as empresas congêne-
res no mundo  Hoje a Randon é uma 
marca de referência global, possui par-
ceiros estratégicos de classe mundial, 
situa-se entre as maiores empresas 
privadas brasileiras, possui liderança 
em todos os seus segmentos, exporta 
para todos os continentes e faz parte 
do Nível 1 de Governança Corporativa 
da BOVESPA. Outras informações em 
www.randon.com.br

Evento conquista mais dois patrociadores

Branch Serra Gaúcha prepara 
Curso Preparatório



Segunda turma inicia curso de preparação 
para as certificações PMP e CAPM

O PMI-RS iniciou no dia 28 de 
julho a segunda turma do curso de 
preparação às provas para obter a 
certificação PMP ou CAPM. As aulas 
acontecem aos sábados nas depen-
dências do TecnoPuc, próximo à sede 
do Capítulo Rio Grande do Sul. O 
curso visa atender os interesses dos 
profissionais habilitados para obter 

o PMP, ao mesmo tempo que aquele 
mais iniciantes, que podem  buscar 
pela certificação CAPM. As aulas são 
baseadas no PMBOK. Os interessan-
dos em se inscrever para as próximas 
turmas podem enviar um e-mail para 
secretaria@pmirs.org.br. Outras infor-
mações sobre o curso estão no Menu 
Certificação do www.pmirs.org.br .       

cErtificação



Participar dos eventos 
realizados pelo Capítulo Rio Grande 
do Sul neste ano, o 7º Ciclo de 
Palestras da Serra Gaúcha, que 
será em agosto, e o IX Seminário 
de Gerenciamento de Projetos, em 
setembro, pode ser uma forma de 
saber mais sobre as certificações 
para a carreira de gerentes de 
projetos e como se preparar para 
elas. 

Liderança, Scrum, PMO 
exemplificam a diversidade de 
abordagens da programação do 7º 
Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha. 
Para falar sobre os tópicos, um 
time de especialistas, que reflete o 
tema central do evento “Estratégias 
vencedoras em gerenciamento 
de projetos”, foi convidado. 
Entre eles, Gustavo Casarotto da 
Metadados, Edson Luis Godinho e 
Sandro Trentin do Grupo Randon, 
Sandro Cotliarenko da Dell, Samuel 
DallAgnol do Terra. 

Daqui a pouco mais de um 
mês, Porto Alegre vai reunir em 
um mesmo espaço profissionais 
de destaque quando o assunto é 
métodos ágeis. A plateia presente 
no IX Seminário de Grenciamento 
de Projetos poderá acompanhar 
a palestra de Martín Alaimo, PMP, 
CSC e fundador da Kleer. Com o 
tema “O desafio de adotar Scrum 
sem morrer na tentativa”, ele vai 
falar sobre culturas organizacionais, 
ferramentas e práticas que podem 
ajudar no sucesso da transformação 
para uma postura Agilty das 
empresas. Rafael Prikladnicki, 

PMP e CSM,  é outro palestrante 
confirmado para o evento. Com as 
credenciais de integrar o primeiro 
time que conquistou a Agile 
Certified Practitioner (PMI-ACP), ele 
vai detalhar quais são os requisitos 
para profissionais interessados 
em trabalhar com gestão ágil de 
projetos hoje. 

Outro profissional de ponta é 
Alexandre Magno. O diretor e líder 
da empresa AdaptWorks vai fazer 
uma palestra chamada “Aprendendo 
a viver com a complexidade em 
projetos”.  A ideia será discorrer 
sobre a necessidade de mudança 
de visão e práticas de projetos hoje. 
A constatação de um novo cenário 
resultou no desenvolvimento 
de palestra e de um curso, o 
Management 3.0, que também 
faz parte da programação do IX 
Seminário de  Gerenciamento de 
Projetos.

Além disso, um painel  discutirá 
sobre PMBOK, BABOK, CBOK. “Uma 
sopa de letrinhas”?. Somente 
mais três manuais ditando o que 
fazer? Na verdade muito mais. 
Uma oportunidade de assistir 
o alinhamento entre essas três 
abordagens. Um momento para 
entender o que são, o que não 
são, e como estão presentes em 
nossos projetos, nosso trabalho e 
em nossos negócios. A palestra será 
composta por Maurício Bitencourt, 
CBPP, Kelly Oliveira,PMP e Luiz 
Parzianello.

Sobre os eventos
Organizado pelo grupo de 

filiados do PMI-RS,o Branch Serra 
Gaúcha, o evento acontece entre 
os dias 16 e 18 de agosto nas 
dependência da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), correalizadora 
do ciclo. Inscrições  http://7ciclo.
inscricoes.pmirs.org.br e 
informações no site www.pmirs.org.
br, e-mail interiorizacao@pmirs.org.
br e telefone (51) 3319 7457. 

O IX Seminário de 
Gerenciamento de Projetos 
também recebe inscrições dos 
interessandos em fazer oficinas e 
minicursos e assistir as palestras. 
Através do site www.seminario.
pmirs.org.br, no menu Inscrições, é 
possível conferir valores, descontos 
por inscrição antecipada, inscrição 
especial para o curso Management 
3.0 e regras de inscrições de grupos. 
A programação completa está no 
Menu Programação no site. Vai 
até o dia 31 de agosto a segunda 
etapa de descontos para inscrições. 
Informações pelo telefone (51) 3319 
7457 ou pelo e-mail eventos@pmirs.
org.br.

Eventos realizados pelo PMI-RS trazem conteúdos sobre o tema



IX Seminário de Gerenciamento de Projetos 
divulga programação com novidades

Junto à abertura das inscrições 
para o IX Seminário de Gerenciamento 
de Projetos, que começaram no dia 09 
de julho, já está a disposição a progra-
mação do evento, praticamente com-
pleta, de palestras e minicursos e ofi-
cinas que acontecerão entre os dias 11 
a 14 de setembro na PUCRS, em Porto 
Alegre.

Neste ano, a programação do Se-
minário no site está apresentada de 

forma mais clara e interativa. As pales-
tras, que em alguns horários realizam-
-se paralelamente em diferentes salas 
do Centro de Eventos, são apresenta-
das de forma linear, para que o partici-
pante possa ter uma ideia do que esta-
rá acontecendo e assim planejar uma 
sequência de palestras ideais. Além da 
apresentação diferenciada, outra for-
ma de interatividade é a possibilidade 
de acessar os descritivos das atividades 

e os currículos dos palestrantes e ins-
trutores, que poderão ser verificados 
clicando nos links que acompanham 
as respectivas atividades na grade de 
programação.

Acesse o menu Programação 
do site e confira
O IX Seminário de Gerenciamen-

to de Projetos recebe inscrições dos 
interessandos em fazer oficinas e mi-
nicursos e assistir as palestras. Através 
do site www.seminario.pmirs.org.br, 
no menu Inscrições, é possível conferir 
valores, descontos por inscrição ante-
cipada, inscrição especial para o curso 
Management 3.0 e regras de inscrições 
de grupos. Informações pelo telefone 
(51) 3319 7457 ou pelo e-mail even-
tos@pmirs.org.br.

sEminário

 até 30/7 até 31/8 após 31/8
Valor da inscrição 400,00 500,00 800,00

desconto Filiado (50%) 200,00 250,00 400,00

desconto aluno Pucrs (30%) 280,00 350,00 560,00

desconto outro caPítulo (30%) 280,00 350,00 560,00
conselho Fiscal, diretoria, diretoria adjunta, comissão organizadora 
do eVento, rePresentante de outro caPítulo = gratuito

sEminário
 até 30/7 até 31/8 após 31/8
Valor da inscrição 350,00 450,00 750,00

desconto Filiado (50%) 175,00 225,00 375,00

desconto aluno Pucrs (30%) 245,00 315,00 525,00

desconto outro caPítulo (30%) 245,00 315,00 525,00
inscrições em gruPo: 30% de desconto no seminário; 
sem desconto nos mini-cursos e oFicinas

mini-curso E oficina



Com a confirmação da presença de Daniel Wildt no IX Seminário de Geren-
ciamento de Projetos, está completa a grade de minicursos e oficinas do evento. 
O tema será Agilidade no longo prazo – a mudança cultural (Lean). O minicurso 
será no dia 12 de setembro das 9h às 17h. 

Daniel Wildt trabalha com empresas e equipes ajudando na adoção de me-
todologias ágeis e melhoria das técnicas de engenharia de software. Sempre em 
busca de simplicidade e aprendizado, Wildt ajuda pessoas a se tornarem melho-
res profissionais, equipes a crescerem através de melhoria contínua e produtos 
a serem formados. Daniel CTO na Trevisan Tecnologia, consultor pela Wildtech 
e possui um blog no http://danielwildt.com. Outras informações sobre a pro-
gramação podem ser acessadas no Menu Programação do site www.seminario.
pmirs.org.br.

Daniel Wildt completa grade de minicursos

Andrei Monteiro liderará minicurso 
sobre novidade Porftolio Experience

Outra recente confirmação que agrega à programação dos dois dias de mini-
cursos e oficinas é a participação de Andrei Monteiro, PMP, consultor de projetos 
da CA Technologies, ministrará um minicurso sobre iniciativa desenvolvida para 
aumentar o conhecimento a respeito de portfolios e projetos chamada de Por-
tfolio Experience. Inicialmente lançado na Europa com sucesso, este curso está 
sendo executado na América Latina recentemente. A ideia do curso é utilizar uma 
simulação didática e altamente interativa, por meio da qual os participantes con-
trolarão uma empresa fictícia, tendo como objetivo melhorar seu gerenciamento 
e torná-la mais competitiva. Para isso eles deverão recuperar projetos em estado 
caótico e elevar seu gerenciamento a um outro nível de maturidade. O objetivo 
central é manter os participantes de um projeto em sintonia com a estratégia de 
gestão de projetos e portfólios.

AMYR KLINK

PALESTRAS

MINICURSOS/OFICINAS

PAULO KEGLEVICH
Projetos de Capital

ADILSON PIZE
Gerenciamento de 
Valor Agregado

DANIEL WILDT
Agilidade no 
Longo Prazo

ALEXANDRE MAGNO
Management 3.0

ELISETE PAGANO
Inteligência Emocional

FRANCIELLE VENTURINI 
DALLA LANA
Comunicação e Mudanças

NORBERTO ALMEIDA
Gerenciamento de Portfólio

JOSÉ FINOCCHIO
Gerenciamento de Portfólio

AMÉRICO PINTO
Funções do PMO

RAFAEL PRIKLADNICKI
PMI-ACP e 
Certificação Ágil
 

ALEXANDRE MAGNO
Complexidade em Projetos

MIGUEL FONTES
Sustentabilidade e 
Cidadania Corporativa

EDIVANDRO
CONFORTO
Gerenciamento Ágil

JORGE AUDY
Método Scrum 
no Grupo RBS

ANDREI MONTEIRO
Portfolio Experience

MIGUEL RIBEIRO
Líder Positivo

EDUARDO 
ANTONINI
Arena do Grêmio

ELISETE PAGANO
Inteligência Emocional

JOSÉ RENATO SANTIAGO
Iniciativas Sustentáveis

JULIANO BRENNER 
HENNEMANN
Ousadia e Sustentabilidade

Realização Patrocínio Ouro Patrocínio Bronze

Apoiador Especial Apoiadores Empresa parceira Rede Hoteleira Oficial

http://seminario.pmirs.org.br/
eventos@pmirs.org.br  / (51) 3319.1757

Keynote Speaker de abertura

BETO CARVALHO
Palestra motivacional: 

Você É O Cara

Keynote Speaker 

de encerramento

MARTÍN ALAIMO
O desafio de adotar 
Scrum sem morrer na tentativa

 

 

 
DANIEL BITTENCOURT
Scrum no Portoalegre.cc

BEN-HUR DE SOUZA e 
ALEXANDRE ARNOLD
Governança Global

ÁLVARO LUIZ 
DILLI GONÇALVES
Projetos Sustentáveis 
no Agronegócio

PAULO CAROLI e 
CAROLINE CINTRA
Scrum com Kanban

E ainda palestras com Liliana Buchtik 
e outros especialistas!

PAINÉIS
. PMBOK, BABOK e CBOK: 
o que é e o que não é
. Institucional: SUCESU / PMI-RS / 
Assespro / Abinee



Os participantes que vieram de 
fora de Porto Alegre para assistir ao IX 
Seminário de Gerenciamento de Pro-
jetos terão uma rede hoteleira oficial: 
a Swan Hotéis. Por meio da parceira 
fechada com o PMI-RS, será oferecido 
aos participantes tarifas especiais no 
Swan Tower Porto Alegre e Swan Bu-
siness Molinos, além de cortesias para 
os palestrantes. 

A Fundação Universidade Empre-
sa de Tecnologia e Ciências – Funda-
tec, é mais uma entidade que anuncia 
apoio ao evento. Segundo a Fundatec, 
a entidade acredita na importância 
da difusão do conceito e reconhece 
o pontencial da metodologia para 

construir organizações sustentáveis. A 
Fundatec é uma organização privada, 
sem fins lucrativos, de utilidade públi-
ca que este ano completa 39 anos de 
história e que está focada na aplicação 
do conhecimento e da tecnologia para 
o desenvolvimento de pessoas, orga-
nizações e sociedade. Divide seus ser-
viços em duas grandes áreas:

Desenvolvimento Institucional e 
Tecnológico, Processos Seletivos 
& Concursos:

•	 Execução de processos seletivos 
públicos e concursos. 

•	 Consultoria e Capacitação – 
Consultorias focadas em trazer 

resultados para organizações 
através de treinamentos Presenciais, 
EaD e In Company para o 
desenvolvimento de pessoas.

Ensino, Pesquisa & Projetos: 
•	 Ensino Formal - Pós-Graduação/

MBA e Cursos Técnicos.
•	 Estágios - Agente de integração 

entre estudantes e empresas.
•	 Pesquisa e Projetos - Gestão 

administrativa e financeira de 
pesquisas e projetos.  

Informações através do telefone 
: (51) 3320.1000 e e-mail: comunica-
cao@fundatec.org.br .

Curso Management 3.0 recebe inscrições separadamente
Este curso acontecerá em dois dias - 11 e 12 de setembro - em 

período integral, terá o valor promocional de R$1.560,00 para os 
participantes do Seminário, que pode ser pago em até 3 parcelas. 
As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Adap-
tworks, através deste link.

Gestão ágil geralmente é uma parte negligenciada em 
Agile. Existem muitas informações disponíveis para desen-
volvedores, testadores e gerentes de projetos Ágeis, mas 
muito pouco para gerentes de desenvolvimento e líderes 
de times. Entretanto, quando as organizações adotam o 
desenvolvimento Ágil de software, não somente desenvol-
vedores, testadores e gerentes de projetos precisam apren-
der novas práticas. Gerentes de desenvolvimento e líderes 
de times também devem aprender uma nova abordagem 
para liderar e gerenciar organizações Ágeis. Diversos es-
tudos indicam que gerentes do tipo “estilo antigo” são o 
maior obstáculo na transição para o desenvolvimento Ágil 
de software. Gerentes de desenvolvimento e líderes de 
times precisam aprender qual será seus novos papéis em 
organizações de desenvolvimento Ágil de software. Este 

curso foi criado para ajudá-los. 
Alexandre Magno é o instrutor deste curso.  Diretor e 

líder da AdaptWorks, uma empresa do grupo AdaptCo. Ele 
foi o primeiro Certified Scrum Trainer do Brasil, sendo o pro-
fissional que mais formou Certified Scrum Masters e Certi-
fied Scrum Product Owners em língua portuguesa. Magno 
tem acumulado nos últimos anos profunda experiência no 
processo de aplicação de Scrum e outros métodos ágeis 
em empresas de diferentes áreas, de start-ups a instituições 
financeiras, passando por agências de marketing, fábricas 
de software e ISVs (Independent Software Vendor). É pales-
trante internacional sobre Scrum, já tendo palestrado nos 
principais eventos relacionados ao redor do mundo, tais 
como: Scrum Gathering (London 2007, Brazil 2009), Agile 
Conference (Chicago 2009) e Scrum Portugal Meeting (Lis-
bon 2008). Além disso Magno é frequente palestrante de 
eventos locais, tanto na comunidade ágil quanto em even-
tos organizados pelo PMI - Project Management Institute, 
onde procura levar o conhecimento de Scrum para a comu-
nidade de gestão de projetos 

sEminário

PMI-RS e Swan Hotéis fecham parceria para 
IX Seminário de Gerenciamento de Projetos
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Participe ativamente do PMI-RS: 
SEJA VOLuNTÁRIO 

Você sabia que no VRMS há oportunidades de volunta-
riado nas quais você pode participar?  Participe do próximo: 

Venha ser voluntário no PMI RS
Local: Auditório Talento Empreendedor - Prédio 96I
Data: 30/08/2012 (Quinta-Feira)
Horário: 19h às 21h

Acesse o VRMS e verifique em que oportunidade você 
pode se envolver. Esteja certo: coisas boas acontecem quan-
do você se junta ao PMI-RS!

voluntariado

mantEnEdorEs

Voluntários do Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha


