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A realização e o envolvimento em eventos é uma das 
maiores vantagens de participar do PMI, pois todos os en-
volvidos, como filiados, voluntários, empresas e instituições 
parceiras, entre outros, são beneficiados. Diferentes ocasiões 
marcam a agenda da entidade, seja mundialmente, como 
localmente. No Rio Grande do Sul, foi realizada a reunião 
de resultados do “IX Seminário de Gerenciamento de Proje-
tos”, que ocorreu no mês de setembro de 2012 em Porto Ale-
gre. Esse encontro é um momento muito importante, pois o  
PMI-RS esforça-se constantemente para melhorá-lo, face ao 
seu planejamento e preparação que demandam quase um 
ano. Inclusive, o PMI-RS já está preparando o próximo evento 
que ocorrerá em setembro de 2013. 

Além da possibilidade de avaliar desempenhos, conquis-
tas e objetivos atingidos, os eventos sempre trazem novos ho-
rizontes. A cada “Conheça o PMI”,  independentemente do tipo 
de organização, porte e número de pessoas, frutos são colhi-
dos. Nesta edição, a entrevista realizada com Carlos Alberto 
Agostini  (Assessor do secretário da Fazenda do RS e coorde-

Palavra da Presidente
nador geral do Profisco)  é um exemplo. Essa semente foi plan-
tada em uma palestra proferida pelo PMI-RS na Secretaria 
da Fazenda do Estado. Outras realizadas seguirão o mesmo 
caminho. 

Eventos organizados internamente trazem novas oportu-
nidades de aprendizagem e networking. Por exemplo: a cada 
ano, a presença do PMI-RS, no North America Leadership 
Institute Meeting tem comprovado o quanto nossos filiados  
- voluntários ou profissionais – são beneficiados. O Capítulo 
Rio Grande do Sul tem sido representado em diversas formas 
nessas ocasiões, seja por meio de apresentação de artigos, 
convite para os treinamentos “Master Classes”, e também 
com a presença de congressistas nos seminários.  Isto mostra 
a maturidade e respeito que este Capítulo vem conquistando 
na comunidade de gerenciamento de projetos. 

Boa Leitura. 
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eventos “Conheça o PmI” são realizados 
em diversas instituições no estado

Entre os dias 24 e 26 de outubro, 
mais de 70 pessoas assistiram à apre-
sentação “Conheça o PMI”. Os direto-
res de convênios e alianças do PMI-
-RS, Thiago Regal da Silva e Rogério 
Severo, estiveram em três locais para 
explicar a atuação do PMI no Estado, 
no Brasil e no Mundo, além da carrei-
ra de gerente de projetos. Na quarta-
-feira, 24.10, a palestra foi proferida 
para um grupo de colaboradores da 
empresa TecnoTag, instalada no Tec-
noPuc. Na quinta-feira, mais de 30 
alunos e professores da Univates de 
Lajeado, assistiram ao “Conheça ao 
PMI”. O convite foi realizado pelo Cen-
tro de Ciências Exatas e Tecnológica 
ao PMI-RS.  E, por final, na sexta-feira, 
26.10,  um grupo, em torno de 25 ser-
vidores da Secretaria da Fazenda de 
Porto Alegre, entre eles agentes fis-
cais e técnicos do tesouro, participou 
do evento. 

thiago regal da Silva e rogério Severo, diretores de convênios 
e alianças do PMi-rS, nas palestras Univates (acima), 

tecnotag (abaixo, e) e Secretaria da Fazenda (D)



PmI-rS lança “Patrocinador do Ano”
Prêmio

Para inovar na relação entre mantenedores e conveniados, o Capítulo Rio 
Grande do Sul criou o “Prêmio Patrocinador do Ano” em 2012. O objetivo da pre-
miação é destacar e reconhecer o conveniado que mais colaborou com a divul-
gação e o fortalecimento do gerenciamento de projetos no Estado do Rio Grande 
do Sul neste ano, a partir do apoio à manutenção das atividades do Capítulo Rio 
Grande do Sul, proporcionando, inclusive, novas oportunidades. 

A iniciativa é dirigida a todas as empresas conveniadas ao PMI-RS. Para con-
correr, as parceiras responderam um questionário com questões sobre os objeti-
vos do prêmio e ações com o Capítulo Rio Grande do Sul. As informações com-
pletas foram enviadas aos conveniados no final do mês de outubro. A divulgação 
do patrocinador vencedor será realizada no jantar de encerramento do ano pelo 
PMI-RS,  que ocorrerá em 29 de novembro de 2012.

os novos filiados de outubro

filiação

Mácio Bruce 
(Filiado em 24/08/2012)

eduardo Farias
(Filiado em 24/08/2012)

eduardo Zanrosso
(Filiado em 24/08/2012)

Éverton Polina 
(Filiado em 24/08/2012)

Felipe Gonçalves 
(Filiado em 24/08/2012)

Gabriel antonello Pastoriza 
(Filiado em 24/08/2012)

Marcos roberto Henker 
(Filiado em 17/09/2012)

Melissa Northfleet 
(Filiada em 30/07/2012)



“Gerenciamento de projetos é um dos 
elementos-chave da nossa modernização”

No dia 24 de outubro, Carlos Agos-
tini, Assessor do secretário da Fazenda 
do RS e coordenador geral do Profisco,  
recepcionou os diretores de Convênios 
e Alianças do PMI-RS, Thiago Regal da 
Silva e Rogério Severo, na sede da Secre-
taria da Fazenda do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Sefaz), para uma palestra 
“Conheça o PMI”. Após a palestra, Carlos 
mostrou interesse do órgão público em 
obter maiores informações sobre as prá-
ticas de gerenciamento de projetos.

Qual é o interesse da Sefaz em 
conhecer mais gerenciamento de 
projetos? 

A Secretária está há algum tempo 
utilizando o gerenciamento de proje-
tos nas suas práticas, porém de forma, 
ainda, pontual e personalizada. Apenas 
um grupo de servidores põe em práti-
ca estes conhecimentos que obtiveram 
de experiências pessoais ou visitas téc-
nicas. Ou seja, é uma prática localizada 
em determinados departamentos, e 
queremos que seja uma prática institu-
cional. Portanto, algumas áreas avança-
ram nesse sentido, e outras não.

Que expectativas vocês têm ao 
incluir estas boas práticas na rotina 
da Secretaria? 

A Sefaz vem se modernizando. Nos 
últimos dez anos, entramos em um for-
te processo evolutivo e esses saltos fo-
ram obtidos através de financiamentos 
internacionais para reequipar, reorga-
nizar e desenvolver sistemas. Há pou-
co mais de uma década, tivemos um 
programa chamado “Promofar”, com o 
objetivo de modernizar as Secretarias 
da Fazenda em todo o Brasil. Entramos 
no projeto e recebemos recursos finan-
ceiros. Desde então, o projeto demorou 
cerca de 6 a  8 anos e ficamos, durante 
algum tempo, obtendo recursos do Te-
souro. No ano passado, assinamos uma 
linha de financiamento nacional para 
as secretarias dos Estados denominada 
“Profisco”, obtida com o Banco Intera-
mericano de Financiamento. Em nosso 
caso, esse financiamento resultará em 
U$60 milhões para serem aplicados 
nos próximos 5 anos. Isso demandará 
um grande número de projetos para 
modernizar a secretaria. Para apoiar es-
ses projetos, será necessário investir em 
uma nova infraestrutura de gerencia-

mento de projetos, que é um dos ele-
mentos-chaves desta modernização. 

De que forma a Sefaz deve 
buscar esta aproximação com o 
gerenciamento de projetos?

Em um primeiro momento, o nos-
so “investimento” será obter maiores 
conhecimentos na área de gerencia-
mento de projetos. A palestra “Co-
nheça o PMI” foi uma oportunidade, 
assim como a presença de alguns dos 
nossos servidores que participaram de 
seminários organizados pelo PMI-RS e 
em outros Capítulos.  Em um segundo 
momento, temos como objetivo dis-
seminar o conhecimento de gerencia-
mento de projetos na secretaria. Uma 
das providencias é adotarmos uma 
metodologia e sistematização destas 
práticas em nossa rotina.  Ainda esta-
mos estudando de que forma faremos 
essa implantação. É bem provável que 
faremos este caminho buscando certi-
ficar nossos profissionais. No dia 06 de 
novembro fizemos uma reunião com 
diretores do PMI-RS para  nos auxiliar 
nesse novo desafio. 

EntrEvista

Sobre a Sefaz
A Secretaria tem uma estrutura simples e dividida 

em seis segmentos. Os três primeiros são atividades fim, 
conhecidas como subsecretaria de receita, subsecretaria  
do tesouro e  controladoria geral do Estado. As três 
últimas são supervisões que desempenham as atividades 
meio – supervisão da tecnologia, recursos humanos e 
capacitação e administrativa. 



Leadership Institute meeting, no Canadá
voluntários

Entre os dias 18 e 19 de outubro, 
ocorreu mais uma edição do encontro 
de lideranças do PMI, o North Ameri-
ca Leadership Institute Meeting (LIM), 
em Vancouver no Canadá. Nesta edi-
ção, uma turma, iniciada em 2011, se 
formou neste ano. Entre os participan-
tes, está a presidente do PMI-RS, Kelly 
Oliveira. 

Além da programação do evento, 
marcado por palestras e da cerimônia 
de formatura, ocorreu o primeiro en-
contro da nova turma de liderança. O 
treinamento do grupo será realizado 
durante o ano de 2013,  e sua forma-
tura ocorrerá em outubro 2013 na pró-
xima edição do LIM. Entre os integran-
tes, estão dois voluntários e diretores 
do PMI-RS, Adilson Pize e André Vol-
tolini. A presença destes profissionais 
no evento surgiu de um convite, que é 
proposto a poucos membros de cada 
país onde o PMI atua. 

Sobre o LIm
O LIM é o maior evento de lide-

rança do PMI no mundo e tem como 
objetivo desenvolver habilidades para 
aprimorar o trabalho de voluntário 
da entidade. Além de marcar o início 
das atividades das novas turmas, é um 
evento com palestras sobre os mais 
diversos temas do gerenciamento de 
projetos e reúne cerca de mil pessoas 
de todas as partes do mundo. Portan-
to, este evento é uma grande oportu-
nidade aos participantes para incre-
mentarem o seu networking.  

Kelly oliveira, 
presidente do PmI-rS

Grupo do PmI-rS 
presente no LIm, 

no Canadá



ComEmoração

© 2012 PmIrS
Você está recebendo este informativo porque é filiado ao Capítulo Rio Grande do Sul, Brasil do 
Project Management Institute.
© 2012 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados. “PMI”, “PMI-RS”, 
“PMBOK”, “PMP”, “Making project management indispensable for business results”, o logo do 
PMI, o logo do PMI-RS, o logo PMP, são marcas registradas.

Esta newsletter é uma produção mensal realizada pelo PMI-RS sob a coordenação da Diretoria 
de Comunicação, Marketing e Publicidade.
Fábio Giordani, PMP - Diretor de Comunicação, Marketing e Publicidade
Apoio na redação e editoração: ALL Type Comunicação Integrada 

ConvEniados

Será realizado, no dia 29 de novembro, o jantar co-
memorativo ao final de ano do PMI-RS, celebração já 
bem conhecida de todos os filiados da organização. Será 
no Dado Bier, no Shopping Bourbon Country, em Porto 
Alegre. Confira abaixo o serviço: 

Data: 29/11/12 (Quinta-Feira)
Horário: 20h30
Local: Dado bier (Av. Túlio De rose, 80 - 2°andar, no 
Shopping bourbon Country)
valor: r$ 20,00 (Filiado)/ r$ 40,00 (Filiado e 
acompanhante)
Jantar e bebidas estão inclusos no valor do convite. 
Confirme sua presença pelo e-mail 
eventos@pmirs.org.br    

Jantar de final de ano PmI-rS, em Porto Alegre


