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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
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CaPítulo Sul

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.

CaSe no PMI leadeRShIP InStItute MeetIng latIn aMeRICa

André e Kelly

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.

Kelly olIveIRa PaSSa a IntegRaR o ethICS MeMbeR advSoRy gRouP



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. 

ConvIte PaRa o 
leadeRShIP InStItute MaSteR ClaSS

Kelly  Oliveira, presidente do PMI-RS, e Ricardo Vargas, 
brasileiro e integrante do board do PMI Global



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. 

CaPítulo Sul

InovaçõeS na CoMunICação



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.

MaPeaMento de PRoCeSSoS

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.

PaRtICIPação no “PMI Mega IteM WRItIng WoRKShoP” 



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.  

atIvIdadeS de CeRtIFICação, FIlIação e eduCação

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.



aPOiO à COMuniCaçãO
os materiais elaborados 

ou revisados foram e-mails 
informativos a novos 
certificados, mensagens de 
boas vindas a recém-filiados, 
com informações sobre 
atividades e procedimentos do 
Capítulo Rio Grande do Sul e 
do PMi, e o envio de um aviso 
sobre a renovação da filiação, 
elencando benefícios em se 
manter associado à entidade.

O PMI de Minas Gerais observa que o filiado será apontado como um profissional de reconheci-

mento diante da comunidade de gerenciamento de projetos e que busca seu desenvolvimento através 

das melhores práticas apontadas do mercado. Para que isso aconteça, um filiado ao PMI troca experiên-

cias e conhecimentos e é condicionado à situação de reciclagem, atualização e aprendizado de novos 

métodos e técnicas da área. Com isso, estabelece uma rede de relacionamentos (networking) com 

profissionais de outras cidades, estados e países. 
O PMI de Goiânia aponta que o principal benefício obtido com a filiação é o desenvolvimento do 

networking com a comunidade de gerentes de projetos, em especial através de eventos organizados 

pelo Capítulo, que conferem condições especiais de participação para seus membros. Além disso, o 

profissional de gerenciamento de projetos que se envolve ao PMI obtém uma marca de comprometi-

mento e alinhamentos às melhores práticas de atuação. 
O PMI da Bahia destaca o suporte profissional que a filiação e a comunidade PMI dispõe ao as-

sociado. Seja na padronização de atividades, no desenvolvimento de contatos com uma comunidade 

global, assim como na realização de ações voluntárias para o crescimento e superação profissionais. 

Esse envolvimento estimula ainda mais as boas práticas e a troca de conhecimentos entre os gerentes 

de projetos. 

Se eSteS depoimentoS não o convenceram, venha vivenciar eSSaS e outraS experiênciaS conoSco! 

Project Management InstituteSeção Rio Grande do Sul, Brazil – PMI-RSTecnoPUC - Av. Ipiranga, 6681 Prédio 96B, sala 105CEP: 90619-900 - Porto Alegre, RSFone/Fax: (51) 3319.1757
www.pmirs.org.br

Seja BeM-vIndo

PoR que Se fIlIaR ao PMI-RS?

Veja depoimentos de alguns capítulos brasileiros ligados ao PMI 
Global que lembram das vangatens de ser filiado. Além de todas 
elas, o PMI-RS promove uma campanha de fidelização, que iniciou 
o ano passado, chamada de “Coisas boas acontecem quando você 
está envolvido com o PMI”. Para ela, o Capítulo desenvolveu  um selo 
que será entregue aos filiados em cada evento em que estiveram 
presentes. Cada selo conquistado deve ser colado em uma tabela 
criada especialmente para colecioná-los. A ideia é valorizar aqueles 
que já participam com regularidade e estimular os membros pouco 
envolvidos com a entidade através da presença mais assídua em 
reuniões-almoço, palestras promovidas pelos Grupos de Interesse, 
cursos preparatórios, entre outras ocasiões.

dePoIMentoS

•	 69%	dos	filiados	b
rasileiros tiveram novas chances de carreira no ano passado, por meio de 

oportunidades criadas pelos próprios capítulos?

•	 no PMI estão as melhores	oport
unidades	de	n

etworking no ambiente de gerenciamento de 

projetos através de almoços, happy hours, seminários e palestras?

•	 a entidade possui parcerias com grandes e médias empresas das mais diversas áreas que ainda 

oferecem	antecipadam
ente	vagas	pa

ra	os	seus	asso
ciados?

•	 os filiados têm contato com grandes nomes do gerenciamento projetos, nacional	e	in
ter-

nacionalmente	reconhe
cidos?

Para um gerente de projetos, ter uma rede de contatos ampla é um dos fatores que irá lhe propor-

cionar melhores oportunidades de trabalho e crescimento profissional, além de agregar novos conheci-

mentos através da troca de informações. 

Tudo	isso	é	of
erecido	em	somente	uma	associação!	

Amplie	seu	círcul
o	de	influênci

a!	

Renove	hoje	s
ua	filiação	ao	

PMI-RS!

Abaixo vão os valores de filiação normalmente praticados, mas o PMI está oferecendo um benefício 

que representa 50% de desconto no valor pago e é válido com exclusividade para alguns países, o Brasil 

é um deles. A partir do mês de abril, a taxa cobrada para renovação fica US$65,00 para membros regu-

lares, exceto estudantes, que já têm um preço promocional. 

Clique aqui ou encontre mais informações através do link ao site do PMI-RS Vale a pena ser filiado.

Project	Management	Institute

Seção	Rio	Gra
nde	do	Sul,	Br

azil	–	PMI-RS

TecnoPUC - Av. Ipiranga, 6681 Prédio 96B, sala 105

CEP: 90619-900 - Porto Alegre, RS

Fone/Fax: (51) 3319.1757

www.pmirs.org.br

renovação

cARo	fIlIAd
o,

Sua filiação ao PMI-RS deve expirar em breve. Por isso, enviamos esta mensagem para lembrá-lo de 

renová-la e continuar fazendo parte da maior associação de gerenciamento de projetos do MUNDO. 

O PMI é formado por mais de 600 mil membros filiados através de 270 Capítulos e espalhados em 

192 países. Abaixo vão algumas informações sobre esta comunidade. 

você	SABIA	q
ue

ReNove	SuA	
fIlIAÇÃo	HoJ

e	MeSMo!

Lembre-se: Boas coisas acontecem quando você está envolvido com o PMI!

Tânia	Nudelm
ann	lejderman, PMP

Diretora de Filiação e Certificação

filiacao@pmirs.org.br

Sua renovação vale um “selo GOOD THINGS HAPPEN” da Campanha de Fidelização, venha buscar na secretaria do PMIRS. 

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição neste link.

*A filiação de estudante está disponível a todos os alunos devidamente matriculados 

em cursos de graduação ou pós-graduação (MBA, mestrado ou doutorado).

Renovação Filiação 
Individual  

Estudante* 

Filiação ao PMI internacional 
$119,00  

$30,00 

Filiação ao capítulo RS  
$20,00  

$20,00 

Total		

$139,00		
$50,00	



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.



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. 

nOvas CeRtifiCações

PRIMeIRa tuRMa de CeRtIFICadoS 
PMI-aCP teM doIS gaúChoS

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.

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.

PROvas



COnvêniOs e alianças

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 PMi-
RS para desenvolvimento de ferramenta, chamada de 
PMPtotal, e utilizada para fazer simulados usados nos 
cursos preparatórios para as certificações PMP e CaPM.

PaRCeRias

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.

CaMPanha e Selo de eMPReSa MantenedoRa



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 PMi-
RS, 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.

nOvOs PROjetOs

“Conheça o PMI” é levado a eMPReSaS



COnvêniOs e alianças

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.

PaRtICIPação eM eventoS

Congresso de engenharia 
de Produção

Congressos PgQP feira do empreendedor



inteRiORizaçãO

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.

anIveRSáRIo do 
bRanCh SeRRa gaúCha



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 



iX seMinÁRiO de geRenCiaMentO de PROjetOs

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.




