
Abril 2013

Prezados filiados e amigos!

Abril é um mês muito especial para 
o PMI-RS: superaremos a marca de 500 
filiados! Este é um marco muito impor-
tante, pois consolida cada vez mais o 
nosso Capítulo como um dos que mais 
se destaca no cenário nacional e inter-
nacional. Estivemos no início do mês no 
Leadership Meeting Latin America 2013 
no México, promovido pelo Project Ma-
nagement Institute Global, e, mais uma 
vez, nossa participação foi muito repre-
sentativa, pois fomos novamente convi-
dados a proferir uma palestra no evento. 
Na oportunidade, apresentei, juntamen-
te com o nosso diretor de Finanças, Sr. 
Rogério Severo, algumas das boas práti-
cas de governança corporativa do PMI-
-RS. Divulgamos os nossos programas 
“Conheça o PMI” e “Construindo um Pro-
grama Consistente de Parcerias e Alian-

ças”, e os mesmos tiveram uma grande e 
positiva repercussão. Fomos procurados 
na ocasião por vários capítulos, que de-
monstraram interesse em aplicar nossos 
programas nas suas regiões.

Iniciamos também durante o mês 
de abril dois importantes cursos de Es-
pecialização em Gerenciamento de Pro-
jetos, com envolvimento pedagógico 
direto do PMI-RS, em duas reconhecidas 
Universidades do nosso estado: a Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul e a Fundação Universidade de 
Caxias do Sul; ambos os cursos com des-
contos significativos para o filiado.  Com 
isto, o PMI-RS contribui cada vez mais na 
formação e valorização do profissional 
de Gerenciamento de Projetos.

Fechamos também dois importan-
tes “keynotes” para o X Seminário de Ge-
renciamento de Projetos do PMI-RS, que 
ocorrerá em setembro deste ano Paulo 
Storani e Steve Delgrosso. Em breve tra-
remos mais informações e ótimas novi-
dades! 

É o PMI-RS trabalhando cada vez 
mais para gerar valor em prol do nosso 
filiado! Boa leitura e um ótimo mês para 
todos!

Forte Abraço,

Palavra do Presidente
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PMi-rS é case em congresso no México
O presidente do PMI-RS, André 

Voltolini, e o diretor de finanças, Ro-
gério Severo, fizeram uma palestra 
no dia 05 de abril, no PMI Leadership 
Institute Meeting Latin America, em 
Riviera Maya no México, sobre as 
“Boas práticas de Governança Corpo-
rativa” do Capítulo Rio Grande do Sul. 
O encontro é referência na formação 
de lideranças. É realizado em diver-
sas regiões do mundo ao longo do 
ano. A edição Latino-americana de 
2013 aconteceu entre os dias 05 e 07 
de abril.

À esquerda, Samuel Dall’agnol, 
andré Voltolini, Kelly oliveira 
e rogério Severo . abaixo, os 

participantes do encontro

Destaques



No dia 5 de março, os diretores de educação e finan-
ças, Fábio Giordani e Rogério Severo, palestraram no 9° 
Painel de Projetos da Escola Superior de Administração e 
Marketing (ESPM) do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. 
No encontro foram abordados o panorama de gerencia-
mento de projetos no Brasil e as diferenças entre as ver-
sões 4 e 5 do Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide).

rEGiÃO NOrOESTE
O diretor de interiorização do PMI-RS, Leandro Vig-

nochi (foto), fez uma palestra para 900 pessoas na Sema-
na Acadêmica da Universidade Unijuí no dia 08 de abril. 
Entre os temas abordados estavam: entendendo as boas 
práticas de gerenciamento de projetos e as oportunida-
des na carreira.  

Diretores realizam palestras para universitários

Durante os meses de março e abril, aconteceram diversos 
eventos que fazem parte da agenda do PMi-rS. Confira!

Encontro de filiados

Da esquerda par a direita, sentido horário: Happy Hour 
em Porto alegre, no dia 14 de março; almoce com PMi em 
Porto alegre, no dia 27 março e o almoce com PMi Serra 
Gaúcha, em Caxias do Sul, no dia 2 de abril



eDucação

Diretoria de Educação 
inicia atividades

Durante o mês de março e abril, 
as principais ações incluídas no esco-
po de atuação da Diretoria de Edu-
cação tiveram início. As iniciativas 
são coordenadas pelo diretor Fábio 
Giordani e pelo adjunto Vitor Hugo 
Costa. Conheça um pouco mais so-
bre elas e porque se destacam.

Dia 12 de março
Aula inaugural do MBA em Ge-

rência de Projetos na Universidade 
de Caxias do Sul. Quase cem pessoas 
se reuniram no auditório do Bloco H 
da universidade para assistir à pales-
tra do especialista Peter Pfeifer.

Dia 23 de março 
Início da primeira turma do Cur-

so Preparatório para os exames de 
certificação PMP® e CAPM® em Porto 
Alegre neste ano. Ao longo de 2013, 
outras edições serão realizadas. 

Dia 05 de abril
Começou o MBA em Gerência de 

Projetos na UCS. A iniciativa é inédi-
ta na Serra Gaúcha, pois traz alguns 
diferenciais em relação a outros cur-
sos realizados até então na região. 
Abaixo, segue uma entrevista com a 
coordenadora do curso de pós-gra-
duação na Universidade.

Dia 13 de abril
O diretor de educação, Fabio 

Giordani, realizou uma palestra aos 
professores do Curso de Pós-Gradu-

ação em Gerenciamento de Projetos 
com Ênfase em Tecnologia da Infor-
mação da PUCRS sobre as diferenças 
entre as versões 4 e 5 do Guide to the 
Project Management Body of Know-
ledge (PMBOK® Guide).
Dia 22 de abril 

Tiveram início as aulas da sétima 
edição do Pós-Graduação em Geren-
ciamento de Projetos com ênfase em 
Tecnologia da Informação realizada 
na PUCRS, em Porto Alegre, com a 
parceria do PMI-RS. O curso é basea-
do nas práticas de gestão propostas 
pelo Guide to the Project Manage-
ment Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) e ministrado por professores 
das duas instituições. Segundo o 
coordenador do programa, Me. Cris-
tiano T. Galina, a maioria dos alunos 
procura o curso para obter maior co-
nhecimento em gestão e estar apto 
a uma vaga executiva. Além disso, 
a iniciativa é uma forma de acessar 
uma futura vaga profissional entre as 
empresas instaladas no TecnoPUC.

CAPM, PMBOK e PMP 
são marcas registradas do 

Project Management Institute, Inc.

Palestra de 
Peter Pfeifer, 
realizada em 
Caxias do Sul



entrevista

“Cada um buscará um aprendizado diferente”

O curso de pós-graduação é uma 
nova frente da parceria entre o PMI-RS 
e a UCS. Estruturada desde o final de 
2012, a iniciativa teve início no mês de 
março com uma aula aberta e, no dia 05 
de abril, com o primeiro módulo. Conhe-
ça seus diferenciais, através desta entre-
vista com a professora da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) e Coordenadora 
do MBA em Gerência de Projetos, Iraci 
Cristina da Silveira De Carli

Qual é o diferencial buscado ao 
estruturar este curso?

O nosso objetivo é integrar os en-
sinamentos acadêmicos com a prática. 
Por isso, buscamos incluir um módulo 
sobre agilidade em gerência de proje-
tos, incluindo métodos ágeis, que jul-
gamos ser algo novo entre os cursos 
de pós-graduação. Outro módulo será 
sobre o que chamamos de carreira, 
pois inclui o trabalho com aspectos in-

terpessoais do profissional e também 
a preparação para certificações. 

Dentro deste propósito de inte-
gração sala de aula - empresa, organi-
zaremos uma viagem de estudos. Será 
um módulo internacional, no qual 
vamos visitar uma universidade es-
trangeira, que proverá um certificado 
ao aluno. Outra atividade nessa linha 
será a vinda de um professor estran-
geiro, que falará sobre gerenciamento 
de custos e Lean, relacionado à meto-
dologia ágil. Também promoveremos 
painéis e palestras ao longo do curso 
com empresários, relacionado à inten-
ção de promover a integração empre-
sarial dos alunos. 

Em que metodologia está baseado 
o programa de ensino?

Estamos utilizando como base o 
PMBOK. E considerando isso, separa-
mos o curso em módulos. Cada um 

buscará uma aprendizagem diferente. 
O MBA encerra com uma oficina, na 
qual o estudante vai integrar tudo o 
que foi visto ao longo do curso em um 
plano de projeto da sua escolha e que 
pode ser relacionado ao seu trabalho 
na sua empresa. Então, a ideia é que ao 
longo do curso ele vá construindo esse 
projeto que será finalizado na oficina. 

Qual é o perfil do aluno que se 
matriculou nesta primeira turma?

Eles são diversos. De maneira 
geral, eles já iniciaram uma carreira 
profissional e buscam com o curso 
agregar uma nota etapa, a fim de tra-
balhar mais diretamente com projetos 
e aprimorar-se nesse sentido. Entre as 
profissões dos inscritos estão enge-
nheiros, administradores, áreas de tec-
nologia da informação e profissionais 
da comunicação e com atuação em 
projetos sociais.

voluntariaDo

O primeiro encontro dos voluntários do X 
Seminário de Gerenciamento de Projetos reuniu 20 
pessoas. O diretor de projetos especiais, Alex Cardoso, 
fez uma rápida palestra sobre as oportunidades de 
voluntariado e as expectativas para a edição deste 
ano. O segundo encontro aconteceu dia 17 de abril. 

O X Seminário de Gerenciamento de Projetos 
acontece entre 10 e 13 de setembro no Centro de 
Eventos da PUCRS. Fique atento às notícias na página 
do evento no Facebook, através do perfil no Linkedin 
ou siga o Seminário no Twitter @seminariopmirs. 
Envio dúvidas e sugestões para os e-mails  
eventos@pmirs.org.br e projetos@pmirs.org.br .

Formação do grupo para o X Seminário



X seminário

Apoio do PMi Global: Evento é 
um dos cinco escolhidos no brasil 

A décima edição do Seminário de 
Gerenciamento de Projetos realizada 
pelo PMI-RS entre 11 e 13 de setembro 
no Centro de Eventos da PUCRS em 
Porto Alegre entrou na lista de even-
tos apoiados pelo Escritório Central 
do PMI Global (GOC). Junto a outros 
quatro eventos de outros Capítulos 
brasileiros, o X Seminário de Gerencia-
mento de Projetos será beneficiado de 
diversas formas. Entre elas está a dis-
ponibilização de três palestrantes do 
quadro do PMI Global, profissionais e 
aparelhagem para possibilitar tradu-
ção simultânea, apoio logístico e em 
materiais de divulgação. Além disso, 
a inclusão da iniciativa gaúcha em um 
quadro tão seleto demostra a evolu-
ção que o evento vem tendo ao lon-
go dos anos. Desde 2010, 13 eventos 
ganharam este suporte do GOC, e é a 
segunda vez que o Seminário do PMI-
-RS entra nesta lista.

Keynote
PAULO STORANI é o primeiro, de 

dois Keynotes que o Seminário terá 
confirmado. O profissional é coorde-
nador de Operações Especiais e foi 
um dos oficiais que serviram de ins-
piração para o personagem CAPITÃO 
NASCIMENTO, interpretado por Wag-
ner Moura, nos filmes Tropa de Elite 
1 e Tropa de Elite 2, do qual também 
foi consultor. Sua palestra tem como 
objetivo despertar as pessoas para a 
importância da superação de desafios 
no ambiente competitivo de trabalho 
e o papel da liderança sob os aspec-
tos rígidos dos “homens de preto” do 
BOPE, Batalhão de Operações Policiais 
Especiais do Rio de Janeiro.

Outros palestrantes confirmados:
STEVE DELGROSSO dirige o Cen-

tro de Excelência em Gerenciamento 
de Projetos e a Competência de Ge-

renciamento de Projetos da IBM Glo-
bal Business Services. Ele também faz 
parte do Conselho Diretivo do PMI 
Global.

JULIANO REIS é o representante 
Latino Americano do PMI e tem como 
principal responsabilidade suportar 
a Comunidade Brasileira de Geren-
ciamento de Projetos. Juliano atuou 
de 2003 a 2009 como voluntário no 
PMI Rio Grande do Sul (2006 a 2009 
na Direção do Capítulo), bem como 
membro da equipe de revisão do PMI 
OPM3. Fez parte do grupo de traba-
lho da 2ª Edição do Padrão de Geren-
ciamento de Programas do PMI, além 
de submeter artigos para Congressos 
Globais do PMI. Nos últimos anos ele 
tem dedicado parte do seu tempo en-
sinando Gerenciamento de Projetos 
em Universidades como PUC-RS, UNI-
SINOS, FGV e SENAC, e na comunidade 
local.



Campanha “Seja um Mantenedor”

Este é outro projeto lidera-
do pela diretoria que continua 
em 2013. No ano passado, 
o relacionamento e a troca 
com entidades e empresas 
foram renovados. Uma das 
novidades foi o desenvolvi-
mento do “Selo Mantenedor”. 
Essa marca poderá ser usada pela 
instituição apoiadora para demonstrar que é uma incen-
tivadora de boas práticas de gerenciamento de projetos. 

A relação com o PMI-RS se estabelece a partir de uma 
cota financeira mensal, com a qual a mantenedora ajuda 
a entidade a compartilhar conhecimentos sobre o tema 
em várias oportunidades, como por exemplo, nos eventos 
anuais organizados pelo Capítulo Rio Grande do Sul que 
têm alcance estadual e regional. Outros benefícios desta 
relação para a apoiadora é a exposição da sua marca em 
uma rede qualificada de networking e em espaços de di-
vulgação, como a newsletter mensal e o site do PMI-RS.

Interessados em saber mais sobre esta campanha 
podem entrar em contato com o diretor de Convênios 
e Alianças, Thiago Silva, através do e-mail aliancas@
pmirs.org.br.

convênios e alianças

Conheça o PMi tem novidades

A palestra “Conheça o PMI” é uma 
iniciativa do Capítulo Rio Grande do 
Sul com o objetivo de fomentar o inte-
resse pelo gerenciamento de projetos 
e esclarecer temas ligados à carreira e 
sobre a própria instituição Project Ma-
nagement Institute. As apresentações 
“Conheça o PMI” são realizadas de for-
ma gratuita em empresas e outras or-
ganizações interessadas.

Em 2013, o projeto está com no-
vidades. A proposta é organizar even-
tos temáticos ou com os assuntos de 
maior interesse da audiência. Um dos 

novos tópicos incluídos na palestra 
neste ano é “Diferenças entre a nova 
edição e a anterior (4ª e 5ª) do Guide 
to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide). Outros 
conteúdos podem ser:
•	 Carreira de gerente de projetos;
•	 Gestão de projetos ágeis;
•	 Motivos para uso de boas práticas 

de gestão;
•	 As diversas certificações PMI®.

Em 2012, as apresentações “Co-
nheça o PMI” foram estendidas até em-

presas. Tradicionalmente, o evento era 
levado a instituições. A meta no pri-
meiro ano de projeto foi de apresentar 
a entidade e os benefícios de tornar-se 
um filiado em 20 empresas. Organiza-
da pela diretoria de Convênios e Alian-
ças, a  iniciativa continua em 2013. 
Agende uma palestra enviando um e-
-mail para eventos@pmirs.org.br . 

PMI e PMBOK são marcas 
registradas do Project Management 

Institute, Inc. 

As primeiras do ano

Foi na faculdade Facensa de Gravataí a realização da pri-
meira apresentação Conheça o PMI em 2013. Estiveram pre-
sentes profissionais da instituição e representantes de orga-
nizações do terceiro setor atuantes no município. A iniciativa 
Conheça o PMI propõem apresentar a entidade, suas ativida-
des e objetivos, assim como contextualizar o alcance da pro-
fissão e as melhores práticas de gerenciamento de projetos. 
A ação é coordenada pela Diretoria de Convênios e Alianças.

Na Faculdade de Administração, Contabilidade e Eco-
nomia (FACE) da PUCRS foram realizadas outras quatro apre-
sentações para os alunos do curso de graduação em Admi-
nistração. Além de falar sobre o PMI, a certificação CAPM foi 
outro assunto abordado. 
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conveniaDos

Diretorias

No decorrer de março, assumiram novos diretores. abaixo, conheça 
um pouco mais sobre o envolvimento e a vivência deles no PMi.

Cintia Schoeninger
diretora adjunta de interiorização

Voluntária do PMI-RS há quatro 
anos, tem atuado junto à diretoria de 
Interiorização.   O trabalho voluntário 
iniciou no 5° Ciclo de Palestras da Serra 
Gaúcha. Também se envolveu em apre-
sentações como o “Conheça o PMI-RS 
na Serra Gaúcha” e outras institucionais 
sobre o PMI-RS. É Mestre em Ciências da 
Computação.

Alex Cardoso
diretor adjunta de Projetos Especiais

Membro do PMI-RS desde 2009, 
obteve sua certificação Project Mana-
gement Professional (PMP) em 2010. 
Possui formação em Administração 
de Empresas pela FAPA e MBA em 
Gestão Empresarial pela UNISINOS. 
No ano de 2012 recebeu o prêmio de 

Voluntário Destaque pela sua atua-
ção junto à Diretoria de Projetos Es-
peciais. Sua atuação profissional se 
dá nas áreas de gestão empresarial e 
gestão de projetos, tendo larga expe-
riência na área de TI. Também possui 
experiência em docência em cursos 
de graduação.

russel Carpes Souza
diretor adjunto de Programas

É certificado PMP® e tem outras 35 
certificações na área de Tecnologia e 
Serviços. Atua na área de TI há mais de 
15 anos, e tem atuação nos últimos sete 
anos em projetos no setor público e pri-
vado. É filiado e voluntário do PMI-RS 
desde 2008, atuando em diversas dire-
torias. Atualmente, além de diretor ad-
junto, é PMO Manager do Capítulo Rio 
Grande do Sul.

Vitor Hugo Costa
diretor adjunto de Educação 

Membro do PMI desde 2011, Vitor 
Hugo foi voluntário e diretor da Direto-
ria de Educação (2011-2012). Participou 
das equipes de organização dos cursos 
preparatórios para as certificações PMP® 
e CAPM® (2011-2012). É certificado Pro-
ject Management Professional (PMP) em 
2011.  Além de atuar como Diretor Adjun-
to de educação do PMI-RS (2013), tam-
bém participou do desenvolvimento do 
planejamento estratégico (2013). Possui 
formação em Ciências da Computação 
pela ULBRA e MBA em Gerenciamento de 
Projetos pela FGV-RS. Possui  15 anos de 
experiência em Gerenciamento de Proje-
tos na área de TI. 

CAPM e PMP são marcas registradas 
do Project Management Institute, Inc.


