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Mensagem
do Presidente

PMI-RS abre caminho para nova
etapa de crescimento!
Ao longo deste ano, segundo da
gestão desta Diretoria Executiva,
consolidamos uma nova etapa de
evolução do PMI e das boas práticas
de Gerenciamento de Projetos no Rio
Grande do Sul. Abaixo, elencamos
uma série de conquistas que fazem
parte desta trajetória, as quais
também é possível saber, em
detalhes, nas páginas que se
seguem.
• Rompimento da barreira dos 500
filiados e, mais recentemente, dos
600 filiados;
• Realização, em 2013 e 2014 das
maiores edições nacionais de
eventos de gerenciamento de
projetos (Seminários do PMI-RS );
• Curso de MBA em Gerenciamento
de Projetos com coordenação
compartilhadas entre a Universidade
de Caxias do Sul-UCS e o PMI-RS;
• Consolidação do Branch da Serra
Gaúcha e do projeto do Branch do
Extremo Sul na cidade de Pelotas
com
excelentes
perspectivas.
Tivemos o primeiro evento oficial do
grupo de voluntários da região sul no
dia 22/11/14 em Pelotas, com mais
de 100 participantes;
•Lançamento e sucesso dos eventos
recorrentes do PMI-RS, denominados
PMDAY, que era uma demanda de
nossos filiados em termos mais
eventos com temas específicos
durante o ano;

• Ministramos palestras em dois
encontros mundiais de líderes do PMI
Global (encontro latino americano
no Rio de Janeiro e, mais
recentemente, no norte americano
em Phoenix, nos Estados Unidos);
• Aumento expressivo de captação
de Convênios e estabelecimento de
alianças com mais de 10 entidades;
• Conseguimos também captar
quatro empresas para o nosso
programa
de
Empresas
Mantenedoras;
• Ações que estabeleceram a
solidez
financeira
do
PMI-RS,
possibilitando que a próxima gestão
executiva do capítulo, que assume a
partir
de
janeiro/2015,
possa
desenvolver
mais
projetos
e
operações em prol dos nossos
filiados;
• Não poderia deixar também de
citar o prêmio de governança que
recebemos do PMI Global no final de
2013, em New Orleans nos Estados
Unidos. Premiação esta, inédita para
capítulos do PMI no Brasil;
•Mais uma vez, tivemos um membro
da nossa diretoria selecionado para
o programa mundial de formação
de líderes do PMI Global em 2015, o
nosso diretor de alianças e
presidente do PMI-RS eleito para o
biênio 2015-2016, Sr. Thiago Regal.
Boa leitura! Forte abraço,
André Voltolini.

Ao longo deste ano,
consolidamos uma nova
etapa de evolução do PMI e das
boas práticas de Gerenciamento de Projetos
no Rio Grande do Sul

André
Voltolini
Presidente
do PMI-RS
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PMI-RS
Aprova Mudança no Estatuto Social
Desde 26 de agosto, o PMI-RS tem
um novo Estatuto Social. A mudança
promove um alinhamento maior
com o PMI Global. Os Capítulos da
Bahia, Espírito Santo, Paraná e São
Paulo também promoveram a mudança. No Rio Grande do Sul, o
documento foi aprovado durante
votação que se encerrou no dia 25
de agosto. E, ao longo dos meses,
passou por processo de registro em
cartório, já finalizado. As principais
vantagens da mudança foram:
* A estrutura de governança do
board seguirá o modelo sugerido
pelo PMI global, que permite maior
agilidade nos processos internos e
menos burocracia

* Poderá ter Conselho Executivo
(formado por empresas renomadas)
– trazendo sua experiência de
gestão para o PMI-RS.
* Ampliará o papel do Conselho
Consultivo – aconselhamento de um
grupo de experts fazendo mentoring
quando necessário, para ações
dentro e fora do Chapter.
* Possibilidade de novas alterações e
interações pelos filiados através do
voto eletrônico, e não mais
presencial ou através de assinatura,
como é hoje.
* Melhorar, ainda mais, o processo
de gestão e governança global do
PMI-RS.

* O Chapter será composto por um
presidente, seis vice-presidentes e
vários diretores de área, fortalecendo
o trabalho em conjunto e trazendo
muitos benefícios a seus filiados.

Novo Estatuto
Social
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Programa Seja um Mantenedor
Iniciativa lançada
O lançamento do programa “Seja
um Mantenedor” representou mais
uma alternativa de envolvimento de
empresas e profissionais liberais com
o Capítulo Rio Grande do Sul do PMI.
Ligada à diretoria de Alianças e
Convênio, a iniciativa pressupõe a
contribuição
financeira
de
organizações, de acordo com o
número de funcionários, ou mesmo
de profissionais liberais, ao Chapter,
em contrapartida à exposição de
sua marca de diferentes formas e
canais
de
comunicação
à
comunidade de gerenciamento de
projetos envolvida com o PMI, além
das oportunidades de networking. A
adoção de um selo de Mantenedor
PMI-RS é outra vantagem desta
parceria.

Ao aderir ao programa, essas
empresas
demonstram
que
acreditam e incentivam as boas
práticas de gerenciamento de
projetos. As primeiras empresas a se
tornarem
mantenedoras
foram
IntellyIT, braço de consultoria de
Recursos Humanos e Outsourcing em
tecnologia da informação da Intelly;
Excellence Gestão Empresarial, que
conta com uma gama completa de
serviços
de
consultoria
e
treinamento; a CA Technologies,
multinacional com atuação no Brasil,
focada em soluções de tecnologia
da informação; e a consultoria em TI
Soluzzione – Expansão de Negócios.

Mantenedores:

Seja um
Mantenedor
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PMDay
Novidade de 2014

A fim de debater práticas e apresentar cases de gerenciamento de
projetos em diversas áreas, um grupo de voluntários ligados à diretoria de
Projetos Especiais passou a organizar eventos temáticos e de curta duração
ao longo do ano.
Nasceu o PMDay, que já teve quatro edições: duas voltadas ao tema
engenharia, outra sobre PMO e a última sobre tecnologia. Os eventos
reuniram, em média, 150 pessoas por ocasião. Quem estruturou o projeto foi
o gerente Alex Rosa e os voluntários Anderson Rodrigues Matos e Mariela
Aranda. A partir daí, formou-se diversas equipes de voluntários, que somaram
mais de quinze pessoas, acompanhadas pelas coordenadoras de
voluntariado e eventos, respectiva Lígia Fonseca e Larissa Baronio.
Ao longo das edições, o PMDay contou com a parceria de instituições
como Assesspro-RS, Feevale, PUCRS, Senge-RS, Sucesu-RS, TecnoPUC, Unisinos,
além dos patrocinadores em cada um dos eventos.

PMDay
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Desde a primeira edição, com o
PMDay Engenharia, tivemos sinais de
que o projeto seria vitorioso. De tanta
procura, o evento teve que ser
repetido no dia seguinte. “Gestão de
Stakeholderes em Projetos de
Engenharia”, palestra do engenheiro
e gerente de projetos da Celulose
Riograndense, Otemar Alencastro, foi
realizada dias 10 e 11 de junho, na
sede do Sindicato dos Engenheiros
do Rio Grande do Sul (Senge-RS), que
foi parceiro desta iniciativa. A
parceria com o Senge-RS se repetiu
no dia 29 de outubro, quando foi
realizado o PMDay Engenharia II.
Com o tema “Abrindo Fronteiras entre
Brasil Canadá – Um paralelo na
construção Civil e as oportunidades
reais de novas tecnologias e
negócios”.
Palestraram
Paulo
Barnewitz
Orlandi,
Trade
Commissioner at Consulate General
of Canada, e Rogério Severo, PMP,
Diretor de Finanças do PMI-RS.
A busca contínua para melhorar
projetos e seus desempenhos após a
execução tem resultado na busca
por mais informações sobre a
implementação de Escritório de
Projetos. Conhecidos no jargão do
gerenciamento de projetos como
PMOs, esses escritórios reúnem todos
os projetos executados ao mesmo
tempo dentro das empresas e
buscam também agregar e atualizar
as melhores práticas para fazê-los.
Com o objetivo de debater sobre

implementação,
processos
e
tecnologias dos Escritório de Projetos,
aconteceu o PMDay PMO, na tarde
de 22 de julho, no auditório da
Faculdade de Informática da PUCRS.
A programação foi formada por
palestras de empresas referência na
área, painéis de debates e a
apresentação de cases, entre elas,
GetNet, Metroll, Unicredi do Brasil –
Unidade Porto Alegre, Solluzione. O
evento foi patrocinado por Supria e
Unicred. A última edição do evento
aconteceu na SAP LABs, em São
Leopoldo, na tarde de 20 de
novembro. Para detalhar e promover
o debate sobre o tema central do
PMDay Tecnologia, "Gestão e
Resultados nos Negócios: o novo
papel da TI", foram convidados o
Chefe de Inovação e Experiência do
Cliente da SAP, Daniel Duarte; do
associado
da
empresa
especializada em estratégias de TI, a
eCluster, Guilherme Lessa; e do
Gerente Geral de TI Brasil da Gerdau,
José Leal. Além das palestras, o
evento incluiu na sua programação
um tour interativo pelas instalações
da SAP Latin America, e o Painel NTIC,
em um formato inovador, que
proporcionou a interação do público
através de perguntas por Whatsapp.
Do painel participaram Eduardo
Arruda, diretor de desenvolvimento
de negócios do uMOV-me, Júnior
Alves, gerente de TI do Grupo RBS e
Marcelo S. Pereira, diretor do Grupo
Welkin.

Futuro Branch
Extremo Sul

PMI-RS
Estrutura futuro Branch
Atingindo outra marca na história, o
Capítulo Rio Grandes do Sul está
próximo de estruturar seu segundo
Branch. Depois da Serra Gaúcha, o
PMI-RS está trabalhando para ter
uma unidade na Região Sul do
estado, com provável sede no
município de Pelotas. Mais de 60
voluntários já trabalharam pelo
desenvolvimento do Branch Sul. O
futuro Branch Extremo Sul do PMI-RS é
o primeiro resultado do Projeto
Núcleos de Gerenciamento de
Projetos. Criado pela diretoria de
Interiorização no início de 2014, tem
o objetivo de atrair interessados que
queiram colaborar na estruturação
de novos branches ligados ao
Capítulo Rio Grande do Sul do PMI
em
áreas
fora
da
região
metropolitana de Porto Alegre, onde
fica a sede do Capítulo Rio Grande
do Sul, e do Nordeste da Serra
Gaúcha, onde foi estruturado o
Branch Serra Gaúcha. Segundo o
diretor de Interiorização, Leandro
Vignochi, o desenvolvimento deste

grupo é resultado de uma demanda
crescente por informações sobre as
melhores práticas de gestão de
projetos e do grande número de
projetos com grande complexidade
e
representatividade
para
a
economia do estado na região. O
grupo de voluntários da Região Sul se
reuniu formalmente como futuro
Branch Sul do PMI-RS no dia 26 de
setembro em um evento de
confraternização. Para marcar o
lançamento do grupo na região, foi
realizado um evento gratuito e
aberto para apresentar o PMI, o
trabalho voluntário na organização e
o mercado de gerenciamento de
projetos. Este evento aconteceu na
manhã de 22 de novembro, na
Faculdade de Tecnologia Senac
Pelotas, e reuniu, aproximadamente,
140 pessoas. Fizeram parte da
programação palestras sobre o PMI,
o trabalho voluntário no PMI-RS, o
grupo que está se formando na
Região Sul e o desenvolvimento da
carreira de gerente de projetos.

Futuro Branch
Extremo Sul
Relatório Anual 2014
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Educação

PÓS GRADUAÇÃO EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

AULA DEGUSTAÇÃO EM GERÊNCIA DE
PROJETOS EM CAXIAS DO SUL

A parceria entre PMI-RS e a Pontifícia
Universidade do Rio Grande do Sul
(PUCRS), através da Faculdade de
Informática (Facin), oportunizou mais
uma
edição
Curso
de
Especialização em Gerenciamento
de Projetos com ênfase em
Tecnologia da Informação em Porto
Alegre.
No
ano
de
2014,
completou-se oito anos da iniciativa.
Desta vez, a procura para ingressar
na 8ª edição foi tão grande, que
abriu-se uma segunda turma,
totalizando 56 alunos matriculados.

Para dar início a programação da
segunda edição do MBA em
Gerência de Projetos, que acontece
em parceria com o PMI-RS, foi
realizada uma palestra aberta a
interessados, no dia 31 de março, na
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Para falar sobre o tema “Cinco
motivos para não usar metodologias
ágeis para gerenciamento de
projetos”, foi convidado o professor
de informática e Diretor do Parque
Tecnológico da PUCRS (TECNOPUC),
Rafael Prikladnicki. O MBA em
Gerência de Projetos tem como foco
uma abordagem de ensino prática e
aplicada, através de módulos,
oficinas e desenvolvimento de
projetos. Entre os diferenciais está a
preparação dos alunos, durante o
curso, para provas de certificação
de gerenciamento de projetos. O
público-alvo da iniciativa são
graduados que atuem ou desejem
atuar como gerente de projetos
especialmente em áreas como
administração, arquitetura, TI e
engenharia.

CURSO PREPARATÓRIO PARA
CERTIFICAÇÕES PMI®
Em 2014, o PMI-RS montou três
turmas de profissionais interessados
em se preparar para prestar exames
para certificações como CAPM® e
PMP®. Os instrutores do curso foram
voluntários
selecionados
pela
diretoria de Educação do PMI-RS,
segundo
critérios,
como
a
obrigatoriedade de certificação PMP
e
experiência
em
docência.

PMI-RS
Programa de Voluntariado

O PMI-RS é composto por iniciativas que são coordenadas e
executadas por profissionais que atuam de maneira voluntária, a fim de
contribuir com a estruturação e evolução do Capítulo Rio Grande do Sul. O
Programa de Voluntariado, ligado à diretoria de Programas, existe para
organizar este trabalho, além de ser uma fonte reconhecida de aprendizado
e desenvolvimento profissional, e uma forma de relacionamento importante
para a integração e reconhecimento do profissional na comunidade de
gerenciamento de projetos. Atualmente, o programa conta com mais de 130
voluntários atuantes, principalmente, em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas.
Para contribuir com o propósito do trabalho voluntário, em 2014, este
programa desenvolveu duas iniciativas: o projeto Aprender para Crescer e o
Prêmio Smart.

Voluntariado
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APRENDER PRA CRESCER

PRÊMIO SMART

A iniciativa pretende desenvolver
eventos voltados exclusivamente aos
voluntariados
do
PMI-RS
que
contribuam com o aprendizado e
contínuo desenvolvimento na área
de gerenciamento de projeto.
Confira a agenda de eventos:

A iniciativa está incluída em um
conjunto de projetos criados pela
gerência de voluntariado para
valorizar e motivar os voluntários do
Capítulo Rio Grande do Sul do PMI. O
Prêmio Smart é concedido entre
aqueles que tenham integrado uma
das turmas do Curso Preparatório
para os Exames das Certificações
PMP e CAPM. Compõem este prêmio
cinco categorias distintas, em sua
maioria criadas em 2014. São elas:

02/junho
Palestra sobre Planejamento e
Produtividade com MSProject.
26/agosto
Painel da Copa: Compartilhando o
"padrão FIFA" de gestão!

- Diretoria Destaque
- Voluntário Destaque

21/outubro
Palestra Estratégia de Recuperação
de Projetos

- Projeto do Ano

25/novembro
Palestra Coaching para Liderança
de Alta Performance

- Instrutor Destaque

16/dezembro
Workshop sobre Comunicação Oral

- Voluntário Algo+

Voluntários Algo+

Voluntários Destaque

No dia 02 de junho, na primeira
palestra do projeto Aprender para
Crescer, foi concedida a premiação
pela primeira vez no ano. Os
homenageados foram Anderson R.
Matos, Fernando Biesdorf, Gilberto
Carvalho, Luiz Adriano A. Ferreira,
Mariela Aranda e Rodrigo Boehl.
Como
reconhecimento,
eles
receberam uma inscrição para
participar do 9° Ciclo de Palestras da
Serra Gaúcha no dia 07 de junho.
As demais premiações foram
entregues durante a Festa de Final
de Ano do PMI-RS, no dia 27 de
novembro. Os Diretores Vitor Hugo
Costa e Fábio Giordani receberam o
destaque
pela
Diretoria
de
Educação e Alex Rosa, Tatiane Ott e
Rejane Audy representaram a
Diretoria de Projetos Especiais. A
entrega foi pela pelo Presidente
André voltolini.
Destaque Educação:
- Instrutor do Ano - Tânia Nedelmann
- Lejderman - Diretoria de Educação
Destaque Projetos Especiais:
1º Lugar - Projeto do Ano - Programa
de Voluntariado - Diretoria de
Programas
2º Lugar - Projeto do Ano - 11º
Seminário de GP - Diretoria de
Projetos Especiais
Voluntário Algo+ : Wecsley Fey Diretoria de Programas

Patrício Capellari - Diretoria de
Educação
Roberto Petry - Diretoria de
Administração
Lígia Fonseca - Diretoria de
Programas
Alex da Rosa - Diretoria de
Programas
Mauro Fiori - Diretoria de
Interiorização
Karina Dall'Agnol - Diretoria de
Grupos de Interesse
Guilherme Calabria Etcheverry Diretoria de Certificação e Filiação
Pablo Garateguy - Diretoria de
Convênios e Alianças
Anderson Rodrigues de Matos Diretoria de Projetos Especiais
Rita de Cássia Pereira Tomilin Diretoria de Projetos Especiais
Rita de Cássia Lumertz - Diretoria de
Projetos Especiais

Participações
Internacionais

LIM Latin America 2014 aconteceu
no Brasil

Filiado foi selecionado para
Leadership Institute Master Class

O encontro anual promovido pelo
Instituto de Formação de Liderança
do PMI na América Latina - o PMI
Leadership Institute Meeting 2014,
recebeu líderes voluntários do PMI a
fim de promover o aprimoramento
de suas capacidades. O evento
aconteceu entre os dias 28 e 30 de
março, em Copacabana, no Rio de
Janeiro (RJ). O Capítulo Rio Grande
do Sul do PMI foi mais uma vez
convidado a palestrar no evento, a
fim de compartilhar as boas práticas
de governança adotadas. Os
diretores Rogério Severo e Thiago
Regal, apoiados pelo presidente
André Voltolini, fizeram a palestra
“How to Develop a Sponsorship
Program“,
compartilhando
o
programa
de
patrocínios
e
mantenedores do Capítulo. E o
diretor de interiorização Leandro
Vignochi,
juntamente
com
o
presidente André Voltolini, detalhou a
implantação do Branch da Serra
Gaúcha durante um painel, que teve
a participação de outros Capítulos
brasileiros.

Diretor de Alianças e Convênios na
gestão 2013-2014, Thiago Regal, é
mais um selecionado do Capítulo.
O PMI-RS vem marcando presença,
ano a ano, no Leadership Institute
Master Class. O programa foca no
aperfeiçoamento das habilidades
de liderança e seleciona voluntários
do PMI todo o ano. Em 2014, Thiago
Regal foi um dos selecionados, entre
35 filiados do mundo todo. Em 2015,
serão realizados três encontros
presenciais e atividades mensais
virtuais. A formação tem duração de
1 ano.
Para participar do programa, o
interessado deve passar por um
processo de seleção que leva em
conta histórico profissional e de
voluntariado, perfil e habilidades de
liderança, bem como participar de
uma entrevista com gestores do PMI
Global. Para a edição de 2015, além
de Thiago Regal, outros três brasileiros
integrarão a equipe: Carla Krieger,
também
gaúcha,
atualmente
participando da diretoria do PMI-RJ,
Raquel Ximenes do PMI-CE e Moisés
Luna do PMI-MG.

o

Voluntário
passa
RCP-Advisory Group

a

integrar

Outras participações em Advisory
Groups

O diretor de Finanças na gestão
2013-2014 e membro voluntário do
PMI-RS desde 2006, Engenheiro
Rogério Severo - PMP, passa a integrar
o Registered Consultant Program
Advisory Group (RCP-AG) em 2015.
Este grupo apoia o crescimento de
empresas de consultoria registradas
no PMI e tem o objetivo de ajudar
empresas e organizações a se
conectarem
com
consultores
considerados capacitados a prestar
serviços segundo as melhores
práticas de gerenciamento de
projetos alinhadas ao PMI Global e
seus padrões. Rogério deixou a
diretoria executiva do PMI-RS ao final
de
2014,
de
onde
esteve
participando
desde
2007.

Atualmente, outros dois ex-diretores
do PMI-RS participam de Advisory
Groups do PMI Global. Kelly Oliveira –
PMP, RMP, que foi presidente das
gestões 2008-2009 e 2010-2011 e
que hoje faz parte do Ethics Member
Advisory Group (EMAG) e o ex-diretor
de Finanças na gestão 2010-2011,
Adilson Pize – PMP que participa do
Technology Advisory Group (TechAG).
A partir de 2015, o fundador e
ex-presidente do PMI-RS, Mauro Sotille
– PMP passa a integrar o Chapter
Member Advisory Group (CMAG).
Este grupo apoia o crescimento e a
governança dos chapters ao longo
do mundo. Até 2014, Sotille atuou
como
Mentor
dos
Chapters
Brasileiros. O novo mentor do PMI no
Brasil é o ex-presidente do PMI-MG
2011/2012, Ivo Michalick, PMP.

Filiados PMI-RS
integram Advisory Groups do PMI em 2015.
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Diretor do PMI-RS integrou primeira
turma mundial de certificados
Portfolio Management Professional
(PfMP®)
O diretor de Alianças e Convênios,
Thiago Regal, foi um dos filiados
convidados pelo PMI Global a
participar das discussões e do
exame piloto da certificação que
atesta habilidades e conhecimentos
avançados em gerentes de portfólio,
Portfolio Management Professional
(PfMP®). Filiados do mundo todo
certificaram-se através de um
programa piloto do PMI. Além do
exame, o projeto da Certificação
PfMP envolveu outras etapas.
PMP Mega Test Writing 2014
Caribi dos Reis Ramos, voluntário
atuante na diretoria de Projetos
Especiais,
foi
escolhido
para
representar o Capítulo no evento que
ocorreu em Lima, no Peru, entre 12 e
17 de Novembro. A iniciativa
proporciona
uma
experiência
profissional de networking com vários
outros voluntários do PMI da América
Latina, além do conhecimento sobre
o processo de elaboração de
questões da prova de certificação
PMP. Por isso, o Programa de
Voluntariado do PMI-RS realizou um
concurso para contemplar um
voluntário com a oportunidade.

PMI-RS
foi
representado
no
Leadership Institute Meeting North
America
O evento ocorreu nos dias 23 a 25 de
outubro em Phoenix- EUA. O Diretor
de Finanças do PMI-RS, Rogério
Severo, conduziu uma sessão com o
título “Best Practices in Membership
Acquisition & Growth” no evento
Leadership Institute Meeting North
America. Além de Severo, também
representaram o PMI-RS o presidente,
André Voltolini, e o diretor de Alianças
e Convênios, Thiago Regal, e a
presidente ex-officio, Kelly Oliveira.
Este é o maior evento anual
promovido pelo Leadership Institute
do PMI, criado para inspirar e dar
apoio aos voluntários no avanço de
suas habilidades de liderança. O
evento conta com a participação
de mais de mil voluntários de todo o
mundo, 60 palestras e sessões.

Voluntários do PMI-RS são convidados a participar
de grandes processos internacionais, que aprimoram
suas habilidades profissionais.
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Conheça o PMI
Rio Grande do Sul
O Conheça o PMI é uma iniciativa do Capítulo Rio Grande do Sul com o
objetivo de fomentar o interesse pelo gerenciamento de projetos e esclarecer
temas ligados à carreira e sobre a própria instituição Project Manegement
Institute. As apresentações Conheça o PMI são realizadas de forma gratuita
em empresas e outras organizações interessadas. Desde que foi lançado, em
2011, o Conheça o PMI foi realizado cerca de 50 vezes. A média de
realizações, ao ano, é de 15. A cada ano, a iniciativa foi tendo novidades. Em
2014, foi feito um esforço para atingir órgãos e instituições públicas. Em 2013,
a novidade envolveu a organização de eventos temáticos ou com os
assuntos de maior interesse da audiência.
Saiba quais são as instituições que receberam o Conheça o PMI em 2014:
Março - Unimed Central de Serviços RS (Porto Alegre - Capital)
Março - TOTVS - unidade TECNOPUC (PUCRS - Porto Alegre - Capital)
Março - CAIXA - Departamento de Engenharia (Porto Alegre - Capital)
Abril - DMAE (Porto Alegre - Capital)
Abril - Corsan (Porto Alegre - Capital)
Abril - Ceitec (Porto Alegre - Capital)
Maio - CAIXA e Servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Capital)
Agosto - DMAE (Porto Alegre - Capital)
Agosto - TrinoPolo (Caxias do Sul - Serra)

Alianças e
Convênios
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No dia 18 de março, funcionários da
unidade da TOTVS no TECNOPUC, em
Porto Alegre, receberam os diretores
do PMI-RS para uma palestra sobre
as
melhores
práticas
de
gerenciamento de projetos na área
da tecnologia da informação e as
maneiras
de
se
atualizar
continuamente na área.
No dia 13 de maio, CAIXA e PMI-RS
reuniram servidores municipais de
Porto Alegre em um Conheça o PMI.
A iniciativa fez parte de um rol de
ações em prol da efetividade na
gestão de contratos promovida
pelas duas instituições públicas. Um
público formado por 50 servidores do
município de Porto Alegre assistiu a
palestra sobre as melhores práticas
de gerenciamento de projetos, o
desenvolvimento da carreira de
profissionais e gerentes de projetos, a
atuação do PMI e a estruturação e
práticas de Escritório de Projetos
(PMOs). No dia 1 de agosto,
integrantes
da
diretoria
do
Departamento Municipal de Água e
Esgoto (DMAE) de Porto Alegre
receberam um Conheça o PMI. A
palestra de diretores do PMI-RS teve o
objetivo de apresentar formas de
qualificar o corpo técnico do
Departamento
através
da
disseminação de melhores práticas
de gerenciamento de projetos.
Também no dia 1 de agosto, o
presidente do PMI-RS, André Voltolini,
foi o palestrante convidado das
instituições Trino Polo e Sebrae/RS em

Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O
PMI e o gerenciamento de projetos
foram temas do evento Bom-dia TI.
Com o tema “Gerenciamento de
Projetos – o Alto Custo do Baixo
Desempenho”, o presidente do
PMI-RS, André Voltolini, palestrou para
uma plateia de empresários da
região.
Participação em Eventos
Oficina sobre gerenciamento de
projetos fez parte de programação
de encontro interamericano de
escoteiros.
O II Moot Scout Interamericano foi
organizado pela União dos Escoteiros
do Brasil (UEB) em parceria com o
Comitê Escoteiro Interamericano e o
Escritório Escoteiro Mundial - Região
Interamericana. O evento reuniu
1200 jovens de 18 a 21 anos de
idade de vários países do continente
americano. As atividades tiveram
início no dia 27 de dezembro de
2013 em Porto Alegre e terminaram
em 03 de janeiro de 2014, através
de uma programação que dividiu os
participantes em quatro rotas em
algumas cidades no Rio Grande do
Sul. O PMI-RS apoiou iniciativa através
do desenvolvimento de uma oficina,
que aconteceu na cidade litorânea
de Osório, nos dias 27/12/2013,
03/01/2014 e 04/01/2014. A oficina
foi
levada
ao
evento
pelo
ex-presidente do PMI Paraná e PMI,

Sérgio Marangoni, e pelo voluntário
do PMI-RS e especialista em
gerenciamento de projetos Jorge
Audy, com apoio de Mauro Lage,
profissional
de
projetos
e
pós-graduando em Gestão de
Projetos. Todos eles fazem parte de
diferentes grupos de escoteirismo e
visualizaram uma oportunidade em
incluir o tema de projetos em um
evento internacional. Em média, 200
jovens vivenciaram a experiência de
planejar, executar e avaliar um
projeto. Após a conclusão da oficina,
apresentou-se o PMI®, as formas de
interação e disponibilização de
informações sobre o gerenciamento
de
projetos,
e
informações
específicas sobre a certificação
CAPM®.
CA Expo’14 Brasil
A CA Expo é o principal evento da CA
Technologies depois do CA World, e
acontece a cada 18 meses em
diferentes países. Em sua terceira
edição no Brasil, no dia 20 de maio,
participaram 1500 pessoas. O PMI-RS
foi uma das instituições convidadas a
integrar a programação do evento.
Por isso, o diretor de Finanças,
Rogério Severo, realizou a palestra “O
PMI
e
o
Panorama
de
Gerenciamento de Projetos no Brasil”.
A
apresentação
foi
uma
oportunidade para apresentar o PMI,
as certificações de gerenciamento

de projetos e as formas diversas que
um profissional pode se envolver
com o tema no país.
Painel PMO na Serra Gaúcha
Com o objetivo de apresentar boas
práticas de gerenciamento de
Escritórios de Projetos (PMO), o Branch
Serra Gaúcha do PMI-RS, em
parceria com a UCS (Universidade de
Caxias do Sul), organizou um painel
na noite de 10 de junho, na
universidade.
Os
profissionais
convidados pelos organizadores a
participar do painel foram o gerente
de PMO da Accenture e Terra
Network do Brasil, respectivamente,
Guilherme Trindade Souto e Tatiane
Oliveira da Rosa, e o sócio da Allies
Projetos
Empresariais,
Marcelo
Etcheverry Torres.
15° Congresso
Gestão

Internacional

da

No 15° Congresso Internacional da
Gestão, organizado pelo Programa
Gaúcho
de
Qualidade
e
Produtividade (PGQP), o PMI-RS
participou como expositor na Feira
de Negócios e realizou um Conheça
o PMI na tarde do dia 8 de agosto,
que contou com a participação de
mais de 40 pessoas. O evento reuniu
uma programação de palestras sob

PMI-RS e voluntários participaram de grandes eventos,
realizando painéis e integrando programações.
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o
tema
central
“Gestão
Colaborativa: Inspire-se, Participe,
Transforme”. Voluntários e diretores do
PMI-RS participaram do evento.
Café do Pé Direito na Incubadora
Raiar
A iniciativa é realizada mensalmente
com organizações sediadas no
Parque Tecnológico da PUCRS
(TecnoPUC) pela Raiar - Incubadora
de Empresas da PUCRS. O encontro
acontece todo início de mês para
promover
um
momento
de
networking entre os profissionais e as
empresas atuantes na universidade.
No dia 01 de agosto o PMI-RS foi uma
das
instituições
convidadas,
juntamente com a Assespro –
representante do setor de Tecnologia
da Informação - e a Abinee –
Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica. Além disso,
estavam presentes participantes de
empresas
incubadas
como
Construção
Histórica,
Goga
Tecnologia
Audivisual,
MovWeb
Vídeos Ossopim, Protótipos 3D,
Quality TI, SmartMoney Gestão
Financeira. Entre os representantes
acadêmicos,
compareceu
a
professora
da
Engenharia
de
Produção.

Outras Ações
Conquista
de
captação
de
patrocínio nacional da Oracle para
newsletters dos chapters brasileiros
O PMI-RS iniciou a condução, através
do diretor de Finanças na gestão
2013-2014, Rogério Severo, das
negociações de patrocínio nacional
junto
a
empresa
In2Events
(www.in2events.co.uk), responsável
pelas campanhas de marketing da
Oracle Primavera, com que tem o
objetivo de divulgar o NPD da
empresa no Brasil. A negociação visa
o patrocínio para todos os chapters
do PMI no Brasil. Atualmente 14
chapters através das ações e
objetivos da Integração Nacional
dos Chapters do PMI no Brasil, fazem
parte
dessa
proposta.
Através Integração Nacional dos
chapters no Brasil, diversas ações já
foram conduzidas de forma conjunta
para o crescimento da área no país,
como a Pesquisa de Benchmarking
(www.pmsurvey.org), iniciado no
PMI-Rio em 2003, e hoje conduzida
pelo PMI Global, e os Congressos
Brasileiros de Gerenciamento de
Projetos (www.cbgp.com.br) que, a
cada ano, é sediado por um
Chapter diferente.

A 11ª edição do Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS
ultrapassou seus próprios recordes em 2014, como vem sendo de praxe ao
passar dos anos. Resultado do envolvimento direto de mais de 30 voluntários,
através da coordenação da diretoria de Projetos Especiais, o evento reuniu
900 congressistas, entre os dias 9 e 15 de setembro, no Centro de Eventos da
PUCRS, em Porto Alegre. Além de uma programação com 9 workshops e mais
de 20 palestras, inovações também fizeram parte desta edição, como a
apresentação holográfica do diretor de projetos da ONU, Ricardo Vargas, e do
especialista José Finocchio Júnior. Palestrantes de representatividade nacional
e internacional abordaram o tema geral “O Futuro da Gestão de Projetos:
Tendências no Cenário Mundial’, através de diversos ângulos.

Seminário de
Gerenciamento
de Projetos
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I. O Vice-Presidente Practitioner
Markets do PMI, Brian Weiss, fez
abertura e participou de um
encontro VIP com mais de 40
lideranças; II. Painéis temáticos
fizeram parte da programação. Um
deles, com foco em engenharia,
oportunizou um debate sobre
complexidade em grandes projetos.
Visões de empresas como Braskem,
Celulose Rio Grandense e Supria
integraram o painel. E a estratégia e
o alinhamento com o time de
profissionais foram apontados como
os principais desafios e definidores
do sucesso dos projetos de TI,
segundo os CIOs da Dell, GetNet,
Sicredi e RBS, que integraram o Painel
CIOs, mediado pelo presidente da
Assespro-RS; III. O maior projeto em
andamento no RS, a ampliação da
unidade de Guaíba da Celulose
Riograndense, foi abordado pelo
presidente da empresa, Walter Lídio;
IV. Inovação em Projetos foi tema do
CEO e fundador da HT Micron,
Ricardo Felizzola; V. Tendências
globais em gerenciamento de
projetos mapeadas em pesquisa
inédita do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) pelo pesquisador
Edivandro
Conforto
foram
apresentadas.
Outros temas detalhados foram
startups, Project Model Canvas,
métodos ágeis, PMO, relação com
stakeholders, design thinking e
sustentabilidade.

Ciclo de Palestras
da Serra Gaúcha

"Gestão de Projetos: o desafio de gerar resultados em um ambiente dinâmico
e empreendedor" foi o tema escolhido para nortear a programação dos três
dias de minicursos e um dia de palestras da nona edição do Ciclo de
Palestras da Serra Gaúcha. O evento também ultrapassou marcas anteriores,
e reuniu mais de 300 pessoas entre os dias 4,5,6 e 7 de junho na Universidade
de Caxias do Sul (UCS), que novamente foi co-realizadora da iniciativa. A
programação foi formada por workshops, palestras e mesas de debates.

Ciclo de
Palestras
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I. Sílvia Bernardi foi instrutora de um
minicurso sobre como ferramentas
de coaching podem potencializar
equipes;
II. Paulo Kleglevich de Buzin liderou o
minicurso
sobre
Análise
de
viabilidade de projetos;
III. José Finocchio Júnior trouxe o
inédito PM Canvas para a Serra
Gaúcha. Durante um dia de
workshop
trabalhou
a
nova
metodologia de projetos;
IV. O case da empresa Keko
Acessórios foi escolhido para abordar
a relação entre gerenciamento de
projetos
e
empreendedorismo.
Leandro Mantovani, fundador da
empresa, foi o palestrante e contou
como o gerenciamento de projetos
fez parte da história de crescimento
da líder brasileira em acessórios para
personalização de veículos;
V. O Mentor dos Capítulos Brasileiros
do PMI, Mauro Sotille, apresentou o
tema gerenciamento de riscos em
projetos;
VI. O diretor de TI da Dell, Roberto
Petry, fechou o dia de palestras
apresentando o case da empresa
na gestão de equipes distribuídas.
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Encontro com
Voluntários

A promoção de oportunidades de networking entre os profissionais filiados ao
PMI é um dos benefícios da filiação. No PMI-RS, além das ocasiões detalhadas
acima, neste relatório, há outras duas ações que acontecem periodicamente
na região Metropolitana e na Serra Gaúcha, que são o Almoce com o PMI e
o Happy Hour.

Encontro de
Filiados
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Diretoria Executiva
Gestão 2015/2016

A composição para próximo o biênio segue novo Estatuto Social. Entre
as mudanças, está a redução do número de diretores, e a transformação das
diretorias em seis vice-presidências. No dia 26/11/2014 foi realizada a
Assembleia Geral do PMI-RS para Eleição da nova Diretoria Executiva. O
resultado final, computando votos pela internet e presenciais, foi de 181 votos,
sendo 166 votos na chapa única “Situação” e 15 votos nulos. Com esse
resultado foi eleita para assumir a Diretoria Executiva do PMI-RS, para o
mandato 2015-2016, a chapa única formada pelos seguintes integrantes:
Presidente: Thiago Regal da Silva
Presidente ex-ofício: André Vicente Voltolini
VP de Relações Institucionais e Marketing: André Vicente Voltolini
VP de Voluntariado: Fábio Giordani
VP de Governança e Finanças: Samuel Dall´Agnol
VP de Filiação: Russel Carpes de Souza
VP de Expansão e Branches: Leandro Vignochi
VP de Desenvolvimento Profissional: Alex Sandro Machado da Rosa

Processo
Eleitoral
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