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2012: PMI-RS atinge a

maturidade
Ao completar dez anos em agosto de 2011, o Capítulo Rio Grande
do Sul do Project Management Institute (PMI-RS) deu um passo para a
consolidação de sua maturidade no ano que passou. O desenvolvimento
de iniciativas elaboradas pelas diretorias, detalhadas nas páginas deste
relatório, e o envolvimento em novos projetos e de formas inéditas são
sinais de que o PMI-RS iniciou um novo ciclo.
Boa leitura.
Kelly Oliveira
Presidente do PMI-RS

Capítulo Sul

Case no PMI Leadership Institute Meeting Latin America
Em março, a edição de 2012 do encontro que
é referência para a formação de lideranças em
gerenciamento de projetos da América Latina, o PMI
Leadership Institute Meeting Latin America, teve a
apresentação de um case gaúcho. No evento, que
ocorreu entre os dias 24 e 25 de março em Buenos
Aires (Argentina), representantes do Capítulo Rio
Grande do Sul apresentaram o projeto responsável
pela implementação de mais uma unidade do
PMI no Estado, além da sede, que fica em Porto
Alegre. Em 2011, o Branch do PMI-RS foi lançado
em uma ação até então inédita no país entre os 13
Capítulos da instituição no Brasil. O evento na capital
argentina também foi uma oportunidade para trocar
experiências com representantes do PMI Global e
líderes de outros Capítulos de diversos países em que
a instituição tem sede.

André e Kelly

Kelly Oliveira passa a integrar o Ethics Member Advsory Group
A presidente Kelly Oliveira, que encerrou sua gestão em 2012 e que no biênio 2013-2014 passa a
atuar como presidente ex-oficio do PMI-RS, foi formalmente aceita no Ethics Member Advisory Group
(EMAG). O grupo é uma espécie de Comitê de Conduta e Ética da profissão de gerente de projetos. Os
trabalhos ocorrem através do PMI Global em reuniões que acontecem periodicamente na Philadelphia
(Estados Unidos). Os encontros resultam na elaboração do Ethical Decision Making Framework (EDMF),
documento traduzido em dez idiomas.

Convite para o
Leadership Institute Master Class
Em outubro, a presidente do PMI-RS, Kelly
Oliveira, se formou no treinamento de líderes
realizado no Canadá, iniciado em 2011. Para a próxima
turma, o Capítulo Rio Grande do Sul recebeu dois
convites: para o Diretor de Finanças, Adilson Pize,
e o de Interiorização, André Voltolini. O Leadership
Institute Master Class fornece treinamento intensivo,
desenvolvimento e suporte para um grupo de líderes
voluntários que atendam ou excedam o nível de
aprendizagem do líder voluntário experiente. Como
parte do programa, estão avaliações 360 graus, três
seminários, sessões de coaching e fóruns virtuais de
liderança, entre outras atividades. A próxima edição
termina em outubro 2013, em Vancouver, no Canadá.
Anualmente, o PMI seleciona um número
determinado de líderes em todo o mundo para
participar deste programa de capacitação avançada,
e os divide em dois grupos, um com encontros
presenciais na Europa, África e Ásia e outro com
encontros presenciais na América do Norte e América
Latina. Para esse último, foram selecionados 26 líderes
de 12 países, entre os quais estão dois diretores do
PMI-RS, citados acima.

Kelly Oliveira, presidente do PMI-RS, e Ricardo Vargas,
brasileiro e integrante do board do PMI Global
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Inovações na Comunicação
Liderada pelos diretores Fábio Giordani e Cátia
Machado, a Diretoria de Comunicação, Marketing
e Publicidade implantou novas ferramentas ao
longo do ano. As inovações foram realizadas em
conjunto com outros voluntários e novos parceiros. A
empresa Visãoi, desenvolveu o novo site do PMI-RS.
A parceria já acontecia com o site do Seminário de
Gerenciamento de Projetos desde 2011. Além dessa
reformulação, o Capítulo Rio Grande do Sul do PMI
ganhou perfis nas redes sociais – Facebook, Twitter e
Linkedin.
Outra parceria permitiu o envio programado e
padronizado de novos meios de comunicação para
filiados e demais stakeholders. O convênio com a
empresa Intelly permitiu o uso de uma ferramenta
– o Isend – para gerenciamento e envio de e-mails
e SMS. A partir daí, a divulgação de informações aos
membros do PMI-RS passaram a ser organizadas
da seguinte forma: um comunicado semanal e um
newsletter mensal em formato de revista digital.
Além disso, o envio de e-mail marketing dos eventos
e outros tipos de materiais, como cartões ou convites,
foi facilitado e padronizado.

Mapeamento de Processos
A meta de identificar, mapear e documentar os processos
administrativos e financeiros do Capítulo Rio Grande do Sul envolveu
todos os diretores e seus voluntários. Os trabalhos foram coordenados
pelos diretores de administração e finanças, respectivamente, Angelo
Rosa e Adilson Pize. Entre os voluntários envolvidos ativamente estavam
Carolina Möbus e Renata Costa. Um dos objetivos deste projeto foi
criar condições necessárias para manter e melhorar continuamente os
processos do PMI-RS e proporcionar a transferência de conhecimento
dos processos para colaboradores.

Participação no “PMI Mega Item Writing Workshop”
O PMI Mega Item Writing Workshop é um encontro que acontece periodicamente para revisar e escrever
as questões que são incluídas na prova para obter a certificação PMP. Neste ano, ele foi realizado no Panamá
e teve a participação do Diretor de Convênios e Alianças do PMI-RS, Tiago Regal da Silva. Junto com ele, 107
filiados de dez países participaram do evento, entre eles, havia outros 12 brasileiros.

ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO, FILIAÇÃO E EDUCAÇÃO
Neste ano, a Diretoria de Filiação
de Certificação trabalhou em um
novo modelo de curso preparatório
e na produção de alguns materiais
facilitadores da comunicação com os
novos certificados e filiados. As ações
aconteceram a partir do trabalho
coordenado pela Diretora de Certificação
e Filiação, Tânia Nudelmann Lejderman,
auxiliada pelo Diretor-Adjunto, Luis
Fernando de Freitas, e pelo voluntário
Vitor Hugo Costa, que assumiu a
Diretoria de Educação, no final do ano,
antes liderada pelo voluntário Maurício
Cristal.
Cursos
Entre os meses de abril e
maio, foi realizado o primeiro
curso preparatório do ano.
De forma inédita, o curso
foi direcionado a pessoas
interessados em obter as
certificações PMP ou CAPM.
No mês de julho, teve início
a segunda edição do curso
em 2012. Neste ano, mais de
20 pessoas se inscreveram.
Ao longo dos dez anos da
instituição no Estado, seis turmas
direcionadas à preparação para

as provas de certificação foram
formadas.
Além de cursos
preparatórios, é através das
Diretorias de Certificação e
Filiação e de Educação, que o
PMI-RS realiza em parceira com
a PUCRS outras duas atividades
de treinamento. Uma delas
alcançou a sexta turma formada.
Foi o curso de Especialização
em Gerenciamento de Projetos
com ênfase em Tecnologia
da Informação. A iniciativa é
realizada em parceria com o

programa de pós-graduação da
Faculdade de Informática (FACIN)
e tem início em abril e fim em
agosto do ano seguinte.
Da parceria entre o PMI
e a PUCRS também fez parte
a realização de dois módulos
de extensão, um sobre
Gerenciamento do Tempo
em Projetos e outro sobre
Gerenciamento de Custos em
Projetos, que aconteceram em
março. A organização de cursos
de extensão de curta duração
começou em 2011.
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ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO, FILIAÇÃO E EDUCAÇÃO
Integração de filiados
A apresentação das pessoas
que recentemente se filiaram à
instituição acontece durante o
evento mensal “Almoce com o PMI”,
realizado na última quarta-feira
de cada mês. Na oportunidade, os
novos filiados tem a oportunidade
de contar um pouco mais sobre
suas experiências profissionais e
expectativas, além de conhecer os
demais membros.

Novas certificações

Primeira turma de certificados
PMI-ACP tem dois gaúchos
Dois filiados ao PMI-RS integraram o grupo
de 13 brasileiros que obtiveram a certificação
PMI-ACP em Método Ágeis criada recentemente
pelo PMI. A prova de certificação foi a última de
uma série de atividades de um processo que
iniciou em abril de 2011 do qual participaram
500 integrantes de diversas regiões do mundo.

Rafael Prikladnicki diretor da Agência de Gestão
Tecnológica – AGT e professor
da Faculdade de Informática da
PUCRS, em Porto Alegre

Felipe Plets desenvolvedor de
software na empresa
SAP Labs Latin America,
em São Leopoldo.

Provas
Ao longo do ano, foram disponibilizadas quatro datas para realização dos testes para obter
certificações em Porto Alegre. Diferentemente de anos anteriores e devido ao fim da parceria com
a instituição aplicadora dos exames, as provas foram disponibilizadas em papel e não de forma
online, pela Internet.

convênios e alianças
Parcerias
A Diretoria de Convênios e Alianças é um
caminho pelo qual o PMI-RS estabelece parcerias
com diversas empresas e entidades. Elas são para
capacitação, produtos, serviços e eventos. Em 2012,
algumas das parcerias que nasceram foram:
Intelly – permitiu a adoção de diversas
ferramentas de comunicação, facilitadoras
do gerenciamento de envio de comunicados,

informativos e demais conteúdos em meio digital e
SMS. A empresa foi criada por um dos fundadores do
PMI-RS, Deivis Tavares.
Meganti - empresa dos filiados Marco Enes e
Maurício Cristal. Ela venceu a licitação aberta pelo PMIRS para desenvolvimento de ferramenta, chamada de
PMPTotal, e utilizada para fazer simulados usados nos
cursos preparatórios para as certificações PMP e CAPM.

Campanha e Selo de Empresa Mantenedora
Em abril, a Diretoria iniciou a campanha “Faça
da sua empresa uma mantenedora do PMI-RS”. O
projeto consiste no apoio financeiro à entidade
no Rio Grande do Sul e em diferentes níveis de
apoio institucional. Além do relacionamento com
as empresas ser formalizado e contínuo, este nova
forma de parceria é marcada pelo direito de uso
do Selo de Mantenedor. A intenção é que esta
marca seja utilizada em materiais promocionais,
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, cabe
ao PMI-RS divulgar o nome da
mantenedora no seu website e colocar sua marca nos
comunicados eletrônicos, enviadas semanalmente ao
seu mailing-list.

Novos projetos

“Conheça o PMI” é levado a empresas
Com o objetivo de falar sobre a carreira e o
mercado para gerente de projetos, o PMI e sua
atuação em diversos países, voluntários do PMIRS, coordenados pelos Diretores de Convênios
e Alianças, Thiago Regal da Silva e Rogério
Dorneles Severo, ampliaram o escopo do Projeto
“Conheça o PMI” e passaram a levar a palestra
para empresas. Tradicionalmente, o evento
vinha sendo realizado em entidades de ensino
ou outros fins.
Ao longo do ano, em torno de 20 palestras
foram realizadas em diversas regiões do Estado
e para instituições de diferentes finalidades.
Em maio, a Intelly sediou a palestra. Em agosto,
em parceria com voluntários da Diretoria de
Interiorização, funcionários da Fockink, em
Panambi na Região Noroeste do Estado, ficaram
sabendo mais sobre a área de gerenciamento
de projetos e o desenvolvimento da carreira.
Em Outubro, os alunos da Univates assistiram
à palestra “Conheça o PMI”, em Lajeado, e os
magistrados presente em um seminário na
Ordem dos Advogados do Brasil na capital,
também solicitaram a Palestra, assim como
integrantes da Unisinos em São Leopoldo.
O “Conheça o PMI” também ocorreu na SLC
Agrícola, Perto e Constat Informática, TecnoTag
(instalada no Tecnopuc), Secretaria da Fazendo
do Estado do RS, Associados do Rotary Clube de
Gravataí.

convênios e alianças

Participação em Eventos
A participação em feiras e outras iniciativas
semelhantes também faz parte de acordos de
parceria. Este ano, foram três oportunidades. Elas
resultaram na presença da entidade com um estande
e na participação através de palestras sobre o tema
gerenciamento de projetos.

Congresso de Engenharia
de Produção

Congressos PGQP

Feira do Empreendedor

interiorização

Aniversário do
Branch Serra Gaúcha
A obtenção de uma sala para funcionar como
sede do Branch Serra Gaúcha marcou o aniversário
de um ano de reconhecimento da conquista do
Capítulo no mês de abril. O espaço fica do bloco 71,
sala 305, da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Além
dessa conquista, o Branch, que é o primeiro do Brasil,
começou com seis membros em 2011 e terminou 2012
com 70, sendo a maior concentração de filiados ao
PMI através do Capítulo Rio Grande do Sul depois da

Região Metropolitana e Grande Porto Alegre.
A inauguração oficial da sede do Branch
aconteceu no final do ano, em 15 de dezembro, e
contou com a presença da presidente Kelly Oliveira,
dos diretores de Interiorização, André Voltolini e
Leandro Vignochi, de voluntários da Serra Gaúcha
e de integrantes da UCS, Coordenador de Inovação
e Projetos Marcelo Nichele e o Diretor do Centro de
Computação e TI da UCS, Marcos Casa.

interiorização
Parcerias
Alunos do MBA em Gerenciamento
de Projetos da Faculdade da Serra
Gaúcha (FSG) foram filiados ao PMI-RS
no final do curso, que foi pioneira na
região. A iniciativa agregou 17 novos
membros no início do ano.
O Branch também começou
a desenvolver um projeto com a
Universidade de Caxias do Sul (UCS)
a fim de oferecer diversos cursos
de extensão relacionados ao tema
gerenciamento de projetos, e deve
resultar em um curso de pós-graduação.
Networking
O Branch Serra Gaúcha oportuniza para os filiados residentes na região um evento de confraternização
todo o mês. Em períodos intercalados, são realizadas edições do “Almoce com o PMI” e do “Happy Hour”.

Eventos
Em conjunto com a diretoria de Convênios e Alianças, o
Branch realizou diversas palestras “Conheça o PMI” em outras
regiões do Estado, entre elas a Sul e a Noroeste. A iniciativa
faz parte de um projeto que deve resultar em novos branches
espalhados pelo Rio Grande do Sul. O grupo de voluntários
esteve presente em universidades, como a Faculdade Murialdo
em Caxias do Sul, associações e empresas em diversas
localidades no interior do Estado, entre elas a cidade de
Panambi na Região Noroeste.

interiorização
Ciclo de Palestras
Em 2012, ocorreu o 7° Ciclo de Palestras da Serra
Gaúcha. A iniciativa é uma das atividades tradicionais
do grupo realizada na região. Nesta edição, o evento
reuniu um público recorde – 200 pessoas – que se
dividiram entre os dois minicursos, realizados na
noite dos dias 16 e 17 de agosto, e as palestras feitas
durante todo o dia de 18 de agosto.
O tema explorado este ano foi “Estratégias
vencedoras através de gerenciamento de projetos”. A
programação contou com palestras e apresentação
de cases sobre gestão ágil de projetos, PMBOK
e outras metodologias no desenvolvimento de
produtos, assim como Escritório de Projetos (PMO).

IX SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A organização de um
seminário anual sobre
gerenciamento de projetos é
a ação da Diretoria de Projetos
Especiais que foi comandada por
Rejane Audy em 2012. A atividade
foi desenvolvida durante todo
o ano, através da criação de
uma coordenadoria de eventos,
assumida por Larissa Baronio,
atuante na secretaria do PMI-RS.
Além dela, uma equipe de 30
voluntários contribuiu para que o
evento acontecesse.
Este foi o IX Seminário
de Gerenciamentos de

Projetos do PMI-RS e abordou
o tema sustentabilidade.
Tradicionalmente, o assunto
central do evento é escolhido
por meio do envio de sugestões
pelos filiados. Nesta edição, o
tema de Cleber Sana recebeu
44,64% dos votos. Segundo ele, a
proposta “Gerenciando Projetos
em um mundo sustentável”
surgiu de um interesse pessoal.
Como voluntário, já havia atuado
em uma entidade relacionada
à sustentabilidade e acredita
que o PMI tem características
muito próximas aos princípios de

sustentabilidade, mas ainda há
oportunidade para que isso fique
mais claro e seja demonstrado
para aqueles que não conhecem
muito bem ferramentas de gestão
de projetos.
O evento aconteceu entre
os dias 11 e 14 de setembro, no
Centro de Eventos da PUCRS, em
Porto Alegre. A programação foi
formada por minicursos, nos dois
primeiros dias, e por palestras,
nos últimos dois dias. Até a sua
realização, diversas atividades
aconteceram. Entre elas a busca
e a conquista de empresas

patrocinadoras e apoiadores,
o desenvolvimento de um
aplicativo para acompanhamento
do evento online e a escolha de
artigos e pôsteres para serem
apresentados durante a ocasião.
Aplicativo permitiu
participação da plateia
O envio de perguntas aos
palestrantes no Seminário de
Gerenciamento de Projetos
foi inovador nessa edição:
foi disponibilizado aos
participantes um aplicativo para
smartphones e tablets. Disponível
gratuitamente nas lojas virtuais
da Appel e do Google, a
solução colaborativa permitiu,
também, o acompanhamento
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da programação. A solução foi
desenvolvida em parceria com a
empresa Twygo.com.
Pôsteres abordaram questão
da agilidade - “Garantia em
Gerenciamento de Projetos Ágeis”
e “Gerenciamento de Serviços de TI
Utilizando Práticas Ágeis” foram os
dois trabalhos acadêmicos inéditos
escolhidos para serem apresentados
no IX Seminário de Gerenciamento
de Projetos. Os pôsteres foram
expostos junto aos estandes,
durante os dias de palestras. Eles
foram orientados pelo professor
Marcelo Hideki Yamaguti e
produzidos, respectivamente, por
Aline Gomes Santos e Bruno Souza
de Oliveira.

•

•

•

•

Os Keynotes speakers desta edição foram o navegador,
empresário e escritor Amyr Klink e Beto Carvalho, conhecido
pela forma como transformou sua gagueira em um projeto de
negócio bem sucedido.
O tema central “Gerenciando Projetos em um mundo
sustentável” foi tratado por Álvaro Luiz Dilli Gonçalves da SLC
Agrícola, pelo publicitário Juliano Henneman, por Miguel
Fontes e José Renato Santiago.
Alguns dos assuntos abordados na programação, entre oficinas
e palestras, estavam Métodos Ágeis, Scrum e certificações,
através das participações de Martín Alaimo, fundador da Kleer;
Rafael Prikladnicki, certificado pela PMI-ACP; e Alexandre
Magno, líder da AdaptWorks.
Outros destaques foram as mesas de debates, entre elas uma
que reuniu lideranças de entidades sediadas no Tecnopuc,
que discutiram e apresentaram ações de desenvolvimento
profissionais. Outro painel foi sobre manuais, como PMBOK,
BABOK e CBOK.

