


Diretoria Executiva

Expediente

Contato

O Relatório de Atividades é uma publicação anual do Capítulo Rio Grande do Sul do Project Management 
Institute® (PMIRS®).

Presidente:  Fábio Giordani, PMP 
Ex-Presidente: Thiago Regal, PMP 
VP de Relações Institucionais de Marketing:  Marco Antonio Kappel Ribeiro  
VP de Voluntariado: Fernando Bartelle, PMP  
VP de Governança e Finanças: Rita Tomillin, PMP  
VP de Filiação: Alex Rosa, PMP   
VP de Expansão e Branches: Cintia Schoeninger, PMP  
VP de Desenvolvimento Profissional:  Mauro Spader, PMP

Supervisão: Escritório de Comunicação do PMIRS 
Revisão Editorial: filiado e voluntário Antônio Pasa 
Assessoria de Comunicação e redação: jornalista Grazieli Binkowski (MTB 12718) 
Diagramação: Inventa Design

Secretaria: Andrea Paris 
Endereço: Prédio 97B, sala 305, Global TECNOPUC, Av. Ipiranga, 6681, Porto Alegre-RS 
Telefone: (51) 3319-1757  
E-mail: secretaria@pmirs.org.br 

2 RELATÓRIO ANUAL  • PMI Rio Grande do Sul Chapter



Palavra do Presidente

Quem Somos

Onde Estamos

Como Atuamos

Programa 
de Fidelidade

Educação

Eventos

Setor Público

Voluntariado

04

06

12

14

15

16

20

31

36

3RELATÓRIO ANUAL • PMI Rio Grande do Sul Chapter



PALAVRA DO 
PRESIDENTE

4 RELATÓRIO ANUAL  • PMI Rio Grande do Sul Chapter



PALAVRA DO PRESIDENTE

Fábio Giordani
Presidente do PMIRS

O ano de 2018 encerra o mandato de uma 
gestão que fica marcada por entregas de grande 
vulto para a comunidade de Gerenciamento de 
Projetos. Um time incansável e sem limites ampliou 
e reforçou a importância da Gerenciamento de 
Projetos através de eventos de altíssimo nível que 
impactaram todo o Brasil.

Dedicamos todos os esforços do primeiro 
semestre para a realização do Congresso 
Brasileiro de Gestão Projetos e Liderança (CBGPL), 
onde tivemos a participação de mais de mil 
profissionais de todo o país nos diversos eventos 
oferecidos pelo Congresso, os quais tiveram a 
possibilidade de angariar mais de 40 PDUs em 
um único Congresso - fato inédito no Brasil. Foram 
várias participações internacionais, palestras de 
elevadíssimo nível e, entre elas, pela primeira vez 
em um Congresso do PMI no Brasil um Engenheiro 
chefe da NASA.

Nosso time trabalhou muito para promover 
a aproximação de nosso capítulo junto aos 
Governos Estadual e Municipal, tanto na capital 
quanto nas cidades onde nossos Branches estão 
localizados. Temos e manteremos uma postura 
colaborativa e  sem partidarismos  com os 
governos, pois entendemos que a população é a 
maior beneficiária da aplicação de boas práticas 
de Gestão de Projetos.

Várias ações sociais e educacionais foram 
realizadas através das práticas do PMIef, 
encabeçadas por um Núcleo Jovem forte e muito 
bem estruturado para promover ações e expandir 
a capacidade de disseminação das melhores 
práticas de Gestão de Projetos para estudantes 
e ONGs. Esse time de jovens alimenta nossos 
sonhos de uma Comunidade de Gerenciamento 
de Projetos sempre mais consciente e forte, com 
um capítulo ainda melhor em um futuro não tão 
distante.

Somadas as ações de 2017 e 2018, temos um 
grande número de eventos em várias cidades 
do Rio Grande do Sul, com profissionais das 
mais variadas áreas relacionadas com Gestão 
de Projetos e Liderança, um volume elevado de 
entrega para nossos filiados e para a Comunidade 
de Gerenciamento de Projetos, bem como grandes 
oportunidades de voluntariado e aprendizado.

Meu muito obrigado aos filiados que acreditaram 
nesta gestão que se encerra. Minha mais profunda 
gratidão por todos os voluntários que construíram 
um PMI-RS ainda maior nestes dois últimos anos, 
que, sem limites, entregaram diversos eventos, 
entre eles o maior Congresso Brasileiro de todos 
os tempos. Feitos desta monta não são obra de 
voluntários comuns, não é trabalho em busca de 
PDUs ou networking, mas é fruto de apaixonados 
por uma causa. Voluntários 2017/2018, vocês 
fizeram história!

Quanto à Diretoria eleita para 2019/2020, desejo 
todo o sucesso do mundo em seu mandato, e 
contem com seu presidente ex-officio. Digamos 
que “a barra está alta”, e sei que tem sangue 
nos olhos desse time eleito. Expectativa de muita 
coisa boa vindo por aí!!
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QUEM SOMOS

O PMI® – Project Management Institute é a 
maior associação mundial sem fins lucrativos 
voltada ao gerenciamento de projetos, programas 
e portfólio, e a principal instituição que trabalha 
com o estudo, discussão e difusão de boas 
práticas sobre o tema. Isso é possível através 
de seus padrões e certificações mundialmente 
reconhecidos, seus recursos e ferramentas de 
pesquisas acadêmicas, publicações, cursos 
diversos e oportunidades de networking. O PMI® 
foi fundado em 1969, nos Estados Unidos, e já 
agregou valor à carreira de mais de 2,9 milhões 
de profissionais. Seus membros se aproximam de 
1 milhão de pessoas presentes em quase todos os 
países do mundo. No Brasil, somos um dos quinze 
capítulos atuantes. 

MISSÃO 
Promover e valorizar o Gerenciamento de Projetos, apoiando a profissão, a sua 

adoção, maturidade e excelência no Rio Grande do Sul.

VISÃO 
Organizações do Rio Grande do Sul inteiro irão abraçar, valorizar e utilizar o 

Gerenciamento de Projetos, atribuindo seu sucesso a ele.

Capacitar pessoas para transformar 
ideias em realidade é aspiração do 

PMI no mundo todo.

O Capítulo Rio Grande do Sul do PMI - 
PMIRS® foi fundado em 9 de abril de 2001, 
em Porto Alegre, onde mantém sua sede, 
atualmente localizada no Global Tecnopuc. Desde 
2011 vem expandindo a atuação por meio de 
unidades regionais (Branches). São elas: Norte, 
Serra e Sul. Ao longo dos últimos anos tem reunido 
por volta de 600 profissionais filiados, sendo que 
parte deles atua de forma voluntária, contribuindo 
com diversas atividades desenvolvidas. 
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Reconhecimentos
Entre nossas conquistas, nosso trabalho 

tem sido reconhecido internacionalmente pela 
comunidade de gerenciamento de projetos. 

No ano de 2013 o PMIRS foi agraciado com 
o PMI® Chapter Award Leadership, Planning & 
Operations na category II, para Capítulos com 301 
a 1000 membros. A condecoração tem o objetivo 
de identificar as unidades regionais do PMI que 
mais se destacam no mundo em seis aspectos 
e quatro tamanhos diferentes de capítulos, 
considerando o número de filiados.

Em  2015, fomos premiados como  Capítulo do 
Ano no PMI® Award, capítulos com 301 a 1000 
membros, que reconhece o capítulo pelas suas 
atividades, iniciativas e comprometimento em 
promover o gerenciamento de projetos na sua 
comunidade, e considera que, na sua categoria, 
foi o capítulo que melhor contribuiu, no mundo 
todo, para o desenvolvimento e a implementação 
das boas práticas estimuladas pelo PMI, através 
dos seus produtos, programas e serviços.

Em outubro de 2015 o PMIRS foi anunciado 
como o vencedor do Chapter Innovation Program 
pelo seu trabalho “Mapeamento do perfil do 
Voluntariado”. Esse reconhecimento significa que 
a ideia que o Capítulo Rio Grande do Sul teve e vem 
utilizando no seu Programa de Voluntariado foi a 
mais inovadora do ano no mundo todo. Segundo 
o PMI, o processo desenvolvido pelo PMIRS no 

mapeamento do perfil do voluntário foi destacado 
por melhorar a experiência de voluntariado para 
filiados que querem se envolver com o capítulo. 
A partir desse prêmio, o PMI vai trabalhar com o 
Capítulo para a implementação da ideia no mundo 
todo, através de suas plataformas existentes.

Em 2017 a edição norte-americana do Encontro 
de Liderança do PMI – o PMI® Leadership Institute 
Meeting 2017 — North America, foi, mais uma 
vez, marcada pelo reconhecimento mundial ao 
PMIRS. O capítulo foi considerado um dos quatro 
melhores na sua categoria, com 301 a 1000 
filiados, pelo trabalho realizado no ano de 2016.
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Governança
Em 2018 aconteceu o Processo Eleitoral para a escolha da Diretoria Executiva do PMIRS para o biênio 

2019-2020. Os trabalhos começaram oficialmente no dia 3 de setembro e se encerraram em 30 de 
novembro. Nessa noite ocorreu a Assembleia Geral de Votação, última chance para votação dos filiados, 
complementando a votação online, que foi possível entre 10 e 21 de novembro. 

Os componentes da chapa eleita e, portanto, da Diretoria Executiva do PMIRS 2019-2020 são:

Presidente: Fernando João Bartelle Júnior

VP de Relações Institucionais e Marketing: Marco Antônio Kappel Ribeiro  
VP de Governança e Finanças: Ricardo Flores Zago 
VP de Filiação: Alex Rosa 
VP de Voluntariado: Giovana Oliva D’Alascio 
VP de Desenvolvimento Profissional: Mauro Spader 
VP de Expansão e Branches: Daniel Garbin

O Presidente ex-officio será Fábio Giordani.

Crédito Larissa Gomes
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Mantenedores
O Programa Organizações Mantenedoras do PMIRS tem o objetivo de promover o desenvolvimento e 

a aplicação dos conhecimentos, práticas e padrões do PMI Global, assim como o profissionalismo 
em Gerenciamento de Projetos, através do apoio de empresas de diversos fins e tamanhos às 
ações promovidas pelo Capítulo no Rio Grande do Sul. Neste ano, estas foram as participantes:  
CMPC Celulose Riograndense, Lamb Engenharia, Solluzione, Intelly e Technique Engenharia. 

O apoio desses Mantenedores tem sido de 
extrema importância para o Capítulo. A adesão 
de cada um ao programa representa um endosso 
efetivo ao que ele representa desde a sua 
estruturação, em 2011, e  é uma demonstração clara 
do valor e de que os princípios do gerenciamento 

de projetos disseminados pelo PMI podem garantir 
uma significativa agregação às suas atividades. 
Por outro lado, a própria Mantenedora ajuda 
o Capítulo a ampliar sua atuação para novos 
profissionais e novos mercados onde cada uma 
atua.  
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Ao longo dos anos, houve diversas ocasiões em que o relacionamento do PMIRS com essas empresas foi 
reforçado. No final de 2018, sócios das empresas participantes receberam o VP de Relações Institucionais 
e Marketing, Marco Antônio Kappel Ribeiro. 

Deives Tavares da Intelly ITSilvia Somenzi da Solluzione

Sócios da Technique 
Engenharia - Rogério 
Severo, Magnus Corrassini 
e Priscila Giongo

Júlio Cesar Lamb da Lamb 
Engenharia e Construções
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ONDE ESTAMOS

(SEDE) PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA

BRANCH NORTE - PASSO FUNDO

BRANCH SERRA - CAXIAS DO SUL

BRANCH EXTREMO SUL - PELOTAS
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COMO ATUAMOS

14 RELATÓRIO ANUAL  • PMI Rio Grande do Sul Chapter



PROGRAMA DE 
VANTAGENS

PM+: benefício exclusivo 
ao filiado do Capítulo 

A fim de adicionar ainda mais valor à filiação, o PMIRS desenvolveu um Programa de Vantagens, o PM+, 
que tem o objetivo de oferecer descontos em serviços e produtos de empresas parceiras, aderentes ao 
programa. Entre as contrapartidas às parcerias está a divulgação da marca aos mais de 600 filiados 
no Rio Grande do Sul e, indiretamente, aos mais de 10 mil associados ao PMI no Brasil, através dos 
demais Capítulos, além do vínculo internacional da instituição. De maneira geral, a iniciativa oportuniza o 
crescimento da rede de relacionamento de todos os participantes. Fazem parte desse circuito:

Opus – uma das maiores produtoras culturais do Brasil, com diversa 
agenda de shows e espetáculos, e casas próprias espalhadas pelo País.

Master Hotéis – descontos exclusivos são oferecidos nas unidades de 
Porto Alegre e Curitiba.

Clube Moinhos Fitness - descontos na matrícula e na mensalidade, com 
12 unidades em Porto Alegre, 1 unidade em Canoas e 1 unidade em Guaíba. 
Única academia aberta 24 horas na capital. 

Abril Assinaturas – descontos e formas de pagamentos diferenciados 
em todo o catálogo de revistas.  

Casa Fontanari – vinícola localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento 
Gonçalves, com 20% de desconto descontos em toda a linha de 
produtos 

Yázigi - 20% de desconto no valor da mensalidade, extensivo aos 
familiares do filiado, com matrícula promocional, nas unidades dos 
municípios de Flores da Cunha e Antônio Prado, na Serra Gaúcha. 
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EDUCAÇÃO
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EDUCAÇÃO

Cursos Preparatórios

Mundo Acadêmico

Oportunizar a preparação para o exame das Certificações PMP® e CAPM® do PMI® é uma das ações 
mais tradicionais promovidas pelo PMIRS. Ao longo dos 17 anos da instituição no Rio Grande do Sul, seu 
formato foi modernizado, e a grade de programação adaptada conforme demandas do mercado, sem 
deixar de ter como norte os conhecimentos contemplados na edição mais recente do Guia PMBOK®. Ao 
longo deste ano aconteceram duas edições do curso, uma em Porto Alegre e outra em Caxias do Sul. 
Ambas no segundo semestre.

PUCRS: Renovação da parceria de mais de uma década

O PMIRS e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
renovaram sua parceria para a realização de mais uma edição de um curso de 
especialização em conjunto. Há dez anos, as duas instituições implementaram 
a primeira turma de uma pós-graduação em gerenciamento de projetos com 
foco em Tecnologia da Informação, que foi realizada, até então, na Faculdade de 
Informática (Facin). A partir de 2018, as instituições revisaram os conteúdos que 
vinham sendo oferecidos e agregaram o que há de mais recente e inovador em 
gerenciamento de projetos na área de tecnologia. Com isto, foi criado o MBA em 
Gerenciamento de Projetos em Negócios Digitais. A segunda edição do curso 
inicia em 2019.

UFRGS: Apoio renovado

Pelo terceiro ano consecutivo o PMIRS apoiou a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) para a realização do curso de Pós-Graduação  Lato 
Sensu de Especialização em Gestão de Projetos, ofertado pelo Departamento 
de Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da UFRGS. A turma teve 
início em março de 2018. 
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EDUCAÇÃO

1º seminário acadêmico de gerenciamento de projetos – tendências e desafios

Em uma outra iniciativa que visa o 
compartilhamento de conhecimentos trabalhados 
na área acadêmica pelas diversas instituições 
que atuam nesta área no Rio Grande do sul, o 
PMIRS realizou o 1º Seminário Acadêmico em 
Gerenciamento de Projetos. Nesta edição, o 
PMIRS recebeu um grande apoio da UFRGS. Neste 
evento, o foco principal foram as tendências e 
desafios que os profissionais envolvidos com 
gerenciamento de projetos estão vivenciando ou 
enfrentarão em breve. 

Da programação fizeram parte temas como 
a Revolução de IoT no Mundo dos Negócios, 
Liderança em Tempos de Transformação Digital, 
a Transformação Digital e a Gestão de Equipes 
Distribuídas. Entre os palestrantes estavam 
representantes do board do PMIRS e profissionais 
de instituições como ALTUS, DELL e Sicredi. Na 
ocasião também foram apresentados os trabalhos 
de conclusão premiados dos alunos que estavam 
finalizando o pós-graduação oferecido pela 
UFRGS.

Estudantes do Pós-Graduação da UFRGS Voluntários que trabalharam na organização do evento
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EDUCAÇÃO

UPF: Desenvolvimento do 1º MBA da região 

A partir de um convênio firmado com a Universidade de Passo Fundo (UPF), através 
do Branch Norte do PMIRS, será realizado o primeiro MBA em Gerenciamento de 
Projetos na universidade, referência na região. As aulas começam em março de 2019.

UCS: ampliando os laços 

 A parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), onde o Branch Serra 
do PMIRS tem sua sede e realiza seu seminário anual, além de um MBA em 
Gerenciamento de Projetos em conjunto, foi ampliada através de um aditivo no 
convênio com a Pós-Graduação em Administração. A intenção é estreitar ainda mais 
os laços com a universidade, promovendo outras ações e eventos, estimulando a 
produção acadêmica na área do gerenciamento de projetos e incentivando alunos 
e filiados ao PMIRS a participaram de eventos e outras iniciativas promovidas 
pelas organizações. A participação em uma edição da Mostra Científica, através 
de uma palestra sobre o PMIEf, feita pelo voluntário Bruno Conte, é resultado dessa 
aproximação. 

Uma edição do PMDay foi realizada durante o 
lançamento oficial do convênio e do MBA. O tema 
do evento foi “Experience”, com a finalidade 
de compartilhar experiências variadas sobre 
a aplicação na prática do gerenciamento de 
projetos. A iniciativa aconteceu na universidade, 
no dia 11 de dezembro, e contou com a palestra do 
diretor de Projetos Sociais, Leandro Vignochi.
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EVENTOS
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Evento reuniu filiados e voluntários em Passo 
Fundo, na UPF Parque, na Universidade de 
Passo Fundo. Alguns números dimensionam a 
conquista desse grupo para a comunidade local, 
cujo trabalho tem oportunizado crescimento, 
capacitação, networking e trabalho em equipe. 
Foram mais de 400 pessoas presentes nos 
eventos realizados até o lançamento, e mais 
230 ao longo de 2018. No final deste ano, foram 
contabilizados 17 filiados ao PMIRS na região e 23 
voluntários.

Foi para alunos da Universidade de Passo Fundo 
(UPF) que o Branch Norte direcionou a primeira 
edição do evento do PMIRS no ano, reconhecido 
como um dos mais tradicionais formatos realizados 
pelo Capítulo, com o objetivo de compartilhar 
informações sobre o gerenciamento de projetos e 
a atuação do PMI.   

Ao longo do ano, outras duas edições do 
evento aconteceram na região. Uma delas foi no 
Parque Tecnológico da UPF, no dia 09 de junho. Da 
programação fez parte a palestra da presidente 
ex-officio do PMI Alasca, Josiane Ballin, que é 
passofundense. Em visita ao Rio Grande do Sul, 
falou sobre um projeto, no qual desenvolveu um 
modelo que oficializa a parceria de universidade e 

24/02 - BRANCH NORTE É LANÇADO

26/02 – PRIMEIRA EDIÇÃO DO CONHEÇA O PMI É REALIZADO 
EM PASSO FUNDO 

10/03 - ALMOCE COM O PMI ACONTECEU NA SERRA 

A edição de 2018 do Almoce com o PMI, evento que reúne filiados para networking e atualização de 
informações sobre o Capítulo, aconteceu em Caxias do Sul. Ele foi organizado pelos voluntários do 
Branch Serra Gaúcha do PMIRS.  O evento proporcionou o compartilhamento de informações sobre 
agenda e atrações preparadas pelo Branch para o ano, a apresentação de novos filiados e certificados 
e o esclarecimento de dúvidas sobre o PMI e o Capítulo. Lançado em 2011, o Branch Serra Gaúcha hoje 
contabiliza 108 filiados na região e 32 voluntários ativos.  

Capítulo, dando a estudantes a oportunidade de 
participar em projetos reais, recebendo orientação 
do professor. 

A outra edição do Conheça o PMI ocorreu para 
alunos da IMED, em Passo Fundo, no dia 18 de 
outubro. 

21RELATÓRIO ANUAL • PMI Rio Grande do Sul Chapter

EVENTOS



O maior congresso de gestão, projetos e liderança da América Latina aconteceu em Porto Alegre, entre 
os dias 4 e 6 de junho, no Centro de Eventos da PUCRS. A ação capitaneada pelo PMIRS, com parceria da 
PUCRS, e organizada conjuntamente com os demais capítulos do PMI no Brasil, reuniu atrações nacionais 
e internacionais, além de proporcionar eventos simultâneos durante a programação. 

4 a 6/6 - 13º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA
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Grandes Números

UM POUCO SOBRE A PROGRAMAÇÃO:

Dias

6
Participantes

1200
Eventos 

Organizados

25
Palestrantes

12
Keynotes

3 internacionais

7

Workshops
Lotados

7
Painéis com

22 especialistas

5
Estados 

Participantes

19
Países

Representados

5
Patrocinadores

8

Alejandro Miguel San Martín, argentino, engenheiro-
chefe do Sistema de Orientação, Navegação e Controle nas 
últimas missões que a Nasa organizou para Marte. 

Jack Hsieh, chinês, com mais de 20 anos de experiência 
em planejamento, execução, gerenciamento e consultoria 
em inovação e gerenciamento de projetos relacionados. 
Foi chefe de equipe de gerenciamento de projetos na Sony 
Ericsson.

Palestras
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Laércio Cosentino, brasileiro, fundador e CEO da TOTVS.

“Projetos: Além dos Lucros”. Envolveu uma reflexão sobre o alcance social que cada projeto deve considerar, além do simples 
resultado financeiro que deve gerar para a organização. Além disto, uma abordagem dos projetos sociais propriamente ditos, 
onde não existem resultados financeiros imediatos, mas um conjunto de benefícios para o público alvo, os quais podem 
ser resumidos de forma ampla como melhores condições de vida. A Importância de ONGs desenvolverem projetos apoiados 
pelos grandes direcionadores e preceitos propostos pelo PMIef (a fundação educacional do PMI) também foi abordado.

 “Em tempos de incerteza, a mudança é nossa maior aliada”. Os desafios que as empresas encontram para sobreviverem 
num ambiente competitivo, cheio de mudanças e de incertezas, foi o seu foco. 

 “Como as novas tecnologias estão transformando os negócios e revolucionando a forma como vivemos?” abordou o 
empreendedorismo. Com o evidente avanço das tecnologias, tradicionais corporações estão tendo que se reinventar.

“A liderança e as transformações: as gerações se conectam”.

“Como convencer os executivos da importância de um PMO”.

Voltado aos estudantes universitários, o Universidia foi uma inovação 
no formato TEDTalk. Mais interativo e com uma linguagem informal, propôs 
desafios de gerenciamento de projetos para iniciantes, com foco em 
networking, formação e informação. 

PMDAY TOOLS SoftExperience. Voltado à exposição de soluções digitais 
em formato feira de software, teve palestras sobre algumas ferramentas. 

Espaço Liderança, contou com atividades exclusivas, e foi trazido dos 
últimos congressos organizados pelo PMIRS.

Palestra e workshop de Ricardo Vargas, atual Diretor 
Executivo da Brightline™ Initiative.

Painéis

Eventos Paralelos
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Representantes que integraram as primeiras 
diretorias executivas dos capítulos do PMI no 
Brasil foram homenageados durante cerimônia de 
abertura. Em 2018, completou duas décadas da 
instituição do primeiro capítulo do PMI no Brasil, 
no Estado de São Paulo.

20 anos do PMI no Brasil

O saldo da ação realizada 
durante a programação ainda 
está em aberto. No entanto, 
a resolução de um problema 
específico, apontado por 
cinco instituições não-
governamentais da capital, 

foi encaminhada nesta iniciativa. De forma 
voluntária, 21 especialistas em gestão de projetos 
orientaram integrantes das instituições – AIESEC, 
Instituto Lenon Joel pela Paz, Junior Achievement 
e WimBelemDon - com o objetivo de desenhar 
iniciativas de solução para problemáticas 
apontadas por elas.

A partir de uma metodologia híbrida, a ação tinha 
por finalidade gerar um plano de ação para que 
cada uma das organizações pudesse seguir 
com o exercício a partir do evento. Além dessas 
inovações propostas na ocasião, que reuniu 
em torno de 50 pessoas, a equipe de gestão do 
projeto apresentou outra novidade: foi formada 
por voluntários do Núcleo Jovem do PMIRS. 

Ação Social
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Agenda de reuniões 
estratégicas pautou visita de 
representante do PMI Global

O canadense Randy Black fez a palestra de 
abertura do Congresso. A discussão de fundo, 
“Você está pronto para ser um líder de projetos?”, 
feita pelo representante do board de diretores 
do PMI Global enviado ao evento, foi como os 
profissionais podem gerar mais valor para as 
organizações em um cenário marcado por fortes 
mudanças, como as influências da internet 
das coisas e da robótica. Os seus 38 anos de 
experiência, atualmente como gerente sênior de 
programa da Stantec Consulting Ltd. em Edmonton, 
Alberta, Canadá, foram compartilhados por Black 
em diversas ocasiões. Ao longo de sua estadia 
em Porto Alegre, o representante do PMI Global foi 
acompanhado por membros do board do PMIRS 
em uma série de reuniões. 

Líderes industriais, como o presidente da 
Celulose Rio Grandense na ocasião, Walter Lídio 
Nunes, e Ricardo Felizzola, à frente de diversas 
empresas, como a ALTUS. Ambos são membros 
do Conselho Executivo do PMIRS.
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Presença na abertura da atividade Ação Social. 

Governo do Rio Grande do Sul - com Vice Governador José Paulo Dorneles Cairoli.

Prefeitura de Porto Alegre, com presença do Prefeito 
Nelson Marquesan Junior, e do Secretário Estratégico de 
Parcerias, Bruno Vanuzzi.  

Reitor da PUCRS, Ir Evilázio Teixeira, e membros da 
Universidade.

Diretor da Escola de Engenharia da UFRGS, Eng. Luis 
Carlos Silva Pinto, e a Coordenadora da Pós-Graduação de 
Gerenciamento de Projetos, Engenheira Istefani Carissio de 
Paula. 
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25/06 – PMDAY INCENTIVOU DEBATE SOBRE 
QUESTÕES DA MULHER

28 e 29/09 – BRANCH NORTE REALIZOU 1º SEMINÁRIO

Evento reuniu cerca de 100 pessoas no auditório 
da Câmara Americana de Comércio de Porto 
Alegre - AMCHAM Porto Alegre, na segunda edição 
do PMDay Mulheres na Liderança, e oportunizou 
um debate disseminado através de uma rede 
diversificada de grupos e organizações. 

Em parceria com o PMIRS, a programação do 
evento foi capitaneada por Sílvia Somenzi, diretora 
presidente da Soluzzione, uma das empresas 
mantenedoras do PMIRS. Entre os palestrantes 
estavam integrantes dos grupos Women in IT Brazil, 
do Empreendedoras Protagonistas AMCHAM, 
além de Simone Siebra Zuwick, CEO de Megapetro 
Petróleo Brasil, Ane Saraiva, fundadora da Sati 
Consciência Plena, Luciane Rache, CEO do Studio 
Plano Consultoria. Outras debatedoras foram Ana 

Paula Bacelo, coordenadora da Engenharia de 
Software da PUCRS e Luciane Dalmolin, diretora 
da DELL e integrante dos grupos Women in 
Action e Women in IT Brazil. A VP de Governança 
do PMIRS, Rita Tomilin, também integrante do 
Women in IT Brazil, foi uma das palestrantes e 
representantes do Capítulo na ocasião.

Liderado pelos voluntários do Branch Norte 
do PMIRS, o evento foi realizado no auditório da 
Academia Passo Fundense de Letras, de Passo 
Fundo, e teve como tema central  “Crescer, 
Inovar e Empreender com Gerenciamento de 
Projetos”.  Para compor a programação de 
palestras, foram convidados especialistas e 
líderes em empresas como Adilson Pize, Guilherme 
Souto, Jânio Vaz Bragança, Paulo Eduardo Gardin 
e Marcos Joaquim de Freitas. Os workshops 
abordaram os temas “Vida de Titã”, ministrado 
por Augusto Weschenfelder Weber e Gabriel Alvez 
Weimer, e “Alinhamento estratégico de projetos - 
Aplicação do modelo PSACanvas”, por Adilson 
Pize. O Presidente do PMIRS, Fábio Giordani, que 
esteve presente durante o seminário, destacou 
a dedicação do time organizador e ressaltou a 
contribuição da iniciativa para a maturidade do 
Capítulo.  
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A edição de número 13 do seminário organizado 
pelo Branch Serra Gaúcha teve cara nova. O 
evento ocorreu em Caxias do Sul e teve como tema 
“Potencializando Pessoas e Organizações com o 
Gerenciamento de Projetos”. Além da menção aos 
tópicos Gestão, Projetos e Liderança, neste ano, 
seu formato foi aprimorado, com workshops de 

29 e 30/10 - BRANCH SERRA DO PMIRS REALIZOU  
13º SEMINÁRIO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA 

manhã e palestras à tarde, distribuídos em dois 
dias. Da programação fizeram parte técnicas 
em GP, estudo de caso, tendências de mercado, 
networking, aprendizagem e experimentação. 
Os workshops foram “Estamos escolhendo os 
projetos valiosos?” e “Vida de Titã”. A iniciativa 
reuniu em torno de 150 participantes.
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22/11 – PMDAY PROJETOS PÚBLICOS TEVE SUA TERCEIRA EDIÇÃO 

As boas práticas de gerenciamento de projetos 
no setor público foram a abordagem central do 
PMDay, que reuniu 120 participantes. Na ocasião, 
o PMIRS também apresentou as ações que vem 
conduzindo relacionadas ao assunto, como 
o desenvolvimento de um novo guia de boas 
práticas voltado à área, a partir de uma palestra 
do diretor de Projetos Públicos, Hiparcio Stoffel. 

Fizeram parte da programação palestras de 
Humberto Cesar Busnello, Presidente do Conselho 
Superior da Agenda 2020,sobre as propostas 
para os Desafios do RS; da Secretária Adjunta 
e Diretora do Departamento de Monitoramento 
de Resultados – DMR, Melissa Custódio, sobre 
atividades da Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão do Rio Grande do Sul; e do 
Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento 
e Gestão de Porto Alegre e Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia Carris de Porto 
Alegre, Daniel Rigon, sobre o PMO da Prefeitura.

Marcelo Yamaguti, Decano Associado da Escola Poli-
técnica da PUCRS com ex-Presidente Kelly Oliveira e VP 
Marco Kappel Ribeiro do PMIRS e palestrantes
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SETOR PÚBLICO
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Há dois anos o PMIRS desenvolveu um 
guia de práticas mínimas recomendas para o 
gerenciamento de projetos no setor público. O 
material surgiu a partir de um grupo de trabalho de 
voluntários especialistas na área. Do lançamento 
do documento fez parte a entrega a representantes 
de empresas e órgãos do município e do estado, 
instituições não-governamentais e associações 
profissionais, além de todos os candidatos que 
disputavam a eleição à Prefeitura de Porto Alegre 
na época.

De lá até hoje os conceitos do Guia de Práticas Mínimas para o Gerenciamento de Projetos no Setor 
Público foram apresentados e difundidos em organizações públicas de diversos portes e locais. Os 
ensinamentos e as dificuldades enfrentadas serviram de mote para o desenvolvimento deste novo 
material: o Gerenciamento de Projetos no Setor Público – Fundamentos Básicos. Seu objetivo é facilitar e 
orientar a aplicação dos conceitos abordados no guia lançado em 2016. Seu conteúdo está baseado em 
quatro fundamentos: governança, alinhamento estratégico, comunicação e gestão da mudança.  

O material está disponível para download, gratuitamente, em pmirs.org.br/projetospublicos.

Novo guia de Gerenciamento 
de Projetos no Setor Público 
é lançado 
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No mês de junho, o PMIRS firmou um convênio 
com a Prefeitura de Porto Alegre. A aliança se 
deu através da assinatura de um termo de 
cooperação com a Escola de Gestão Pública (EGP) 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
(SMPG). 

O primeiro encontro do ano entre as instituições 
aconteceu no dia 19 de março. Representado 
pelo Vice-Presidente de Relações Institucionais, 
Marco Antônio Kappel Ribeiro, o PMIRS esteve 
com o Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão, José Parode, com o Diretor de Programas 
Estruturantes e Captação de Recursos, Renato 
Arioli, a Coordenadora da Escola de Gestão Pública, 
Heloisa Amaral, e, na época, a Coordenadora do 
Escritório de Projetos da SMPG, ex-presidente e, 
atualmente, membro do Conselho Consultivo do 
PMIRS, Kelly Oliveira. 

No dia 7 de novembro, a EGP promoveu a 
palestra PMIRS: Desafios e Tendências para 
o Gerenciamento de Projetos, ministrada por 
Kappel. A capacitação, destinada aos gerentes 
de projetos da Prefeitura, teve a participação de 
80 profissionais. 

Por meio do Branch Serra Gaúcha, o PMIRS construiu com a Prefeitura de Caxias do Sul uma proposta 
de convênio. O intuito é de se aproximar ainda mais da administração pública da região, através de 
palestras, criação de incentivos para participação nos eventos promovidos pelo Capítulo e envolvimento 
facilitado dos servidores municipais. A aproximação abre portas para a Câmara de Vereadores e outros 
órgãos públicos locais.

Cooperação com a Prefeitura de Porto Alegre 

Proposta de convênio com a Prefeitura de Caxias do Sul
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O Painel Desafio do RS é uma iniciativa da Agenda 
2020, um movimento da sociedade gaúcha 
que reúne voluntários de todos os segmentos 
e regiões para elaboração do “Caderno de 
Propostas Eleições 2018”. No encontro realizado 
em Porto Alegre, no dia 5 de setembro, o PMIRS 
foi representado pelo seu VP de Relações 
Institucionais, Marco Antônio Kappel Ribeiro, que 
destacou a importância do uso das melhores 
práticas em gerenciamento de projetos, em 
especial as recomendadas pelo PMI, para garantir 
o uso mais eficiente dos recursos públicos e 
possibilitar maiores chances de sucesso dos 
projetos. 

Endossando a parceria com o  Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade (PGQP), no final de 2018, foi renovada a permanência do 
PMIRS no Comitê Diretor da entidade, através da figura do Vice-Presidente 
de Relações Institucionais e Marketing, Marco Antônio Kappel Ribeiro. As 
instituições mantêm uma proximidade e apoio mútuo em ações diversas 
há alguns anos.  

Participação no Painel Desafio RS 2018 

Fortalecimento do trabalho com o PGQP

Em 15 de maio, voluntários do Branch Norte 
do PMIRS, em Passo Fundo, participaram de um 
encontro regional promovido pela Agenda 2020 
para a produção do Caderno.

No dia 26 de setembro, foi realizado o evento 
“Encontro com Candidatos ao Governo do 
Estado”, na PUCRS, onde aconteceu a entrega 
desse Caderno aos candidatos, e também foram 
apresentadas as “10 Prioridades para o Futuro do 
RS”.
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No dia 23 de novembro, por ocasião do 2º 
Encontro de Lideranças Fronteira Sul - 2018, o 
PMIRS assinou um Convênio de Cooperação 
Técnica com o SEBRAE-RS com a finalidade de 
prestar apoio ao desenvolvimento do Programa 
LIDER - Liderança para o Desenvolvimento 
Regional.

O LIDER é uma estratégia coordenada pelo Sebrae 
Nacional e articulada pelos diversos Estados. A 
iniciativa visa montar uma rede de lideranças 
e organizações em prol do desenvolvimento 
territorial. No Estado, a iniciativa está sendo 
aplicada na Fronteira Oeste, Campanha e Sul do 
Estado, incluindo 43 municípios, de São José do 
Norte a São Borja. Trata-se da iniciativa de maior 
amplitude atualmente no Brasil.

Junto ao programa, o PMIRS deverá auxiliar 
as lideranças na escolha e no uso das 
melhores práticas para o gerenciamento dos 
projetos identificados, através de palestras 
e aconselhamentos. Também é intenção do 
Capítulo poder ajudar na implantação de cursos 
de pós-graduação em gerenciamento de projetos 
na região, a exemplo de outras parcerias que 
o Capítulo tem no estado. Ao mesmo tempo, a 
parceria oportuniza também que o PMIRS tenha 
uma atuação junto a toda a comunidade da 
região, difundindo os objetivos do PMI e buscando 
ampliar o seu número de filiados e voluntários.

O evento em questão contou com a presença de lideranças 
da região dos mais diferentes setores, incluindo prefeitos, 
deputados, sindicatos, ONGs, assim como representantes 
do SEBRAE Nacional e Estadual. Representando o PMIRS 
esteve presente o VP de Relações Institucionais, Marco 
Antônio Kappel Ribeiro.

Convênio com o Programa LIDER do SEBRAE-RS foi assinado 
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Prêmio Destaques do Ano
Todo o ano, o PMIRS destaca e agradece o 

empenho dos seus voluntários em um momento 
especial durante o Jantar de Final de Ano, que 
aconteceu no dia 30 de novembro. Na ocasião, 
foram conhecidos os ganhadores do Prêmio 
Destaques do Ano. Nesta edição, como é de 
praxe, teve inovação. Foi a homenagem a Rogério 
Severo, conselheiro, ex-diretor, como “Voluntário 
Hors Concours”. Além disso, o troféu entregue foi 
repaginado. 

Outro grande momento da premiação é o destaque aos Projetos do Ano que, em 2018, foram dois para 
a VP de Expansão e Branches: o primeiro lugar ficou com o projeto Pós-Graduação com Selo PMI, e o 
segundo, com o Preparatório PMP 2018 Serra Gaúcha. Os destaques nas demais categorias foram: 

Voluntários Destaques:
VP de Relações Institucionais e Marketing: Bruna Burk 
VP de Expansão e Branches: Soedi Roso
VP de Filiação: Wendel Tadeu
VP de Governança e Finanças: Rodrigo Robert
VP de Voluntariado: Aline Dal Bó
VP de Desenvolvimento Profissional: Mariela Aranda
 

Instrutor Destaque: 
Tiago Hermann
 
Diretorias destaques:
Diretoria de governança: Giovana D’Alascio
Diretoria de Projetos Públicos: Hiparcio Stoffel
Diretoria de Educação: Deborah Selistre

Vice-Presidência Destaque:  
VP de Relações Institucionais E Marketing Com: Marco Antônio Kappel Ribeiro
 
Voluntário Algo +:
Michelle Fonseca
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Diretoria destaque de Educação com Deborah Selistre

Destaque na VP de Expansão e Branches: Soedi Roso

Vice-Presidência de Destaque, Relações Institucionais e 
Marketing, com Marco Kappel Ribeiro 

Destaque na VP de Voluntariado: Aline Dal Bó 

Diretora destaque de Governança com Giovana D’Alascio 

Destaque na VP de Desenvolvimento Profissional: 
Mariela Aranda

Destaque na VP de Relações Institucionais e Marketing: 
Bruna Burk

Instrutor Destaque: Tiago Hermann
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Homenagem a Rogério Severo como Voluntário 
Hors Concours

Voluntário Algo +: Michelle Fonseca

VP de Expansão e Branches recebendo os Prêmios de 
Projeto do Ano
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Em 20/03, os VPs Fernando Bartelle e 
Marco Antônio Kappel Ribeiro estiverem na 
ONG Parceiros Voluntários reunidos com a 
presidente, Maria Elena Pereira Johannpeter, 
e o seu superintendente, José Alfredo Nahas, 
quando puderam identificar a possibilidade de 
estabelecer uma parceria maior, de longo prazo.  

Em 03/10, executivos da empresa Interact 
Solutions foram recebidos pelo VP de Relações 
Institucionais e Marketing, Marco Antônio Kappel 
Ribeiro, na sede do PMIRS, em Porto Alegre, com 
o objetivo de apresentarem o trabalho que vem 
sendo realizado pelas duas organizações.

Voluntariando 

Novidade em 2018 foi a idealização do #ConectadosPMIRS, evento voltado a voluntários e interessados 
a se envolver com o Capítulo, em formato de webinar. Aconteceram duas edições, em 03 de maio e 30 
de agosto. A primeira focou no esclarecimento dos benefícios de ser voluntário e suas oportunidades no 
PMI Global. A segunda, no compartilhamento da experiência no gerenciamento de projetos do Congresso 
Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, organizado em junho em Porto Alegre. 

#ConectadosPMIRS 
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Em 30/11, houve o encerramento do Processo 
Eleitoral na sala do PMIRS, com a votação física 
do filiado Alberto Lopes, a presença da secretária 
Andrea Paris, e dos voluntários da Comissão 
Eleitoral: Ernesto Stefani, Gustavo Meneghello e 
Marcelo Bueno de Souza

Entre 04 e 06/10, representantes do PMIRS 
estiveram em Los Angeles para o PMI® Leadership 
Institute Meeting — North America. Foram eles: o 
presidente Fábio Giordani, o VP Fernando Bartelle, 
o diretor Daniel Garbin  e a gerente do Congresso 
Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança,  
Mariela Aranda.

Alguns voluntários que trabalharam no Congresso 
Brasileiro

Voluntários e Membros do Board que trabalharam 
organização do PMDay Setor Público

Voluntários com Silvia Somenzi da Solluzione no PM-
Day Mulheres na Liderança
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Nossos voluntários
A força e grandiosidade do PMIRS vêm de um time de voluntários apaixonados.

Uma galera sem limites que descobriu que basta acreditar e se dedicar para que o impossível seja 
realizado! Obrigado a todos os voluntários de 2018. O PMIRS é cada um de nós!

Deborah Selistre
Flavio Johansen
Gabriela Lhama
Igor Vieira 
Jean Orengo
Mariela Aranda
Mauro Spader
Thais Travi 
Tiago Hermann
Wecsley Fey
Wendel Tadeu
Cintia Schoeninger
Luis Igor Strelow
Ricardo Zago
Alex Rosa
Giancarlo da Fontoura
Margô Canto
Mario Magela
Giovana D’Alascio
Leonardo Stumpf Teixeira
Rodrigo Kalikoski
Rodrigo Robert
Rogério Severo
Elaine Jesus
Marcelo Schumacher
Aline Dal Bó
Bruno Conte
Cássia Marques
Cássio Stedetn
Fernando Bartelle
Laura Pozzobon
Michelle Fonseca
Vivian Balthazar

William Meller
Adriano Pinheiro
Arthur Pasqualon
Eliani Figueiró
Liane Cassol 
Priscila Muller
Renan Freitas
Rene Marcel
Rogério Fernandes Roberto
Daniel Weindorfer
 Hiparcio Rafael Stoffel
Izabel Matte
Leonardo Jamono
Leonardo Stumpf
Luiz Turmina
Marco Antônio Kappel Ribeiro
Marcus Weber
Rafael Faria
Ricardo Guilherme
Thiago Dapper
Vinícius Piccini
Bruna Burk
Anna Silva
Marcelo Schumacher
Walter Doell
Alberto Silva
Glaucia Carolina de Leon Silva
Margô Canto
Carlos Maurício
Fernanda Schweikart
Helen Klering
Roberto de Alencastro
Claudir Kraulich

Thiago Hermann
Thiago Martins Freitas
Stephan Bratawinata
Andrine Brogliato
Antônio Carlos Goldani Pasa
Carlos Garbin
Cintia  Schoeninger
Cristiano da Conceição
Daiane Morandi da Costa
Daniel Garbin
Driele Castro
Felipe Turcato Duarte
Giovana Zattera
Guilherme Andreola
Igor Silva
Itacir Rodrigues
Janaina Schiling
Joel De Bortoli
Juliana Onzi
Laryssa Silva Rocha Machado
Luci Marcolim
Lucinei Vergani
Luize Rigon Bertoldo
Mauro Fiorio
Nicole Fadanelli Coppi
Quíldare Luchese de Abreu
Rodrigo Barbosa Boeira
Rodrigo Mandelli
Taciane Fulcher Ribeiro
Tatiane Valim Garcia
Tiago Zattera da Silveira
Vinicius Athayde de Vargas
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