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Palavra do Presidente
Prezados filiados e amigos!
Encerramos mais um mês de atividades! Com a filiação dos acadêmicos
dos MBAs de Gerenciamento de Projetos
da PUC – FACIN e da UCS, ambos com
participação pedagógica do PMI-RS, temos a expectativa de superar a marca
dos 550 filiados nos próximos meses.
Estamos trabalhando fortemente na
execução de dois projetos muito importantes para o nosso capítulo, que são os
dois maiores eventos anuais de Gerenciamento de Projetos do nosso estado:
• 8º Ciclo de Palestras do PMI-RS na Serra Gaúcha – Agosto/2013 em Caxias
do Sul;
• X Seminário de Gerenciamento de
Projetos do PMI-RS – Setembro/2013
em Porto Alegre.
Estes eventos terão as inscrições
abertas nos próximos dias e ainda temos algumas cotas de patrocínio disponíveis para ambos. Participe e incentive
as suas empresas a participarem como

patrocinadoras, pois é uma ótima oportunidade de divulgação, onde são esperadas mais de 1.000 pessoas entre os
dois encontros.
A pedido da comunidade regional
de gerenciamento de projetos, na pesquisa de satisfação realizada no seminário de Porto Alegre no ano passado,
estamos trazendo para o X Seminário o
palestrante Ricardo Vargas, que, além
de ser um profissional de gerenciamento
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de projetos reconhecido mundialmente,
estará apresentando a sua experiência
como Diretor de Projetos do Escritório de
Serviços de Projetos das Nações Unidas
(ONU), falando sobre “Sustentabilidade
Social, Ambiental e Econômica em Projetos Humanitários: A Experiência do
Escritório de Serviços de Projetos das Nações Unidas (UNOPS)”.
Leve o PMI para a sua empresa!
Contate-nos e agende uma palestra
institucional sobre o PMI e o Gerenciamento de Projetos no seu ambiente de
trabalho. Esta é uma forma de divulgação e aumento da percepção de valor do
gerenciamento formal e efetivo de projetos e seus resultados, valorizando cada
vez mais a nossa profissão.
Boa leitura e um ótimo mês para
todos!
Forte Abraço,
André Voltolini
Presidente PMI-RS
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Destaques

Kelly Oliveira é a primeira filiada
a obter certificação PMI-RMP
A certificação de Profissional
em Gerenciamento de Riscos (PMI-RMP®) do PMI é uma resposta ao
aumento da complexidade e diversidade e do uso do gerenciamento
de projetos no mundo. A presidente
ex-oficio do PMI-RS, Kelly Oliveira,
acabou de obter a certificação, que é
reconhecida e exigida mundialmente,
e preenche a necessidade de um especialista em gerenciamento de risco
no projeto. Esta credencial também

reconhece expertise e competência
para avaliar e identificar riscos, mitigar ameaças e aproveitar as oportunidades dos projetos, enquanto ainda
possui habilidades e conhecimento
em todas as áreas de gerenciamento
de projetos.
Saiba mais sobre a certificação
e quem pode se candidatar no site
www.pmi.org.br/certificacoes.
PMI-RMP é uma marca registrada
do Project Management Institute, Inc.

Potencial Chapter
Em meados do mês de maio, o PMI aprovou o plano
de negócios de Mato Grosso. Portanto, em breve, o “PMI
Potential Mato Grosso, Brazil Chapter” estará sendo listado
no PMI.org, já aceitando filiações. A comunidade entrou na
fase final do processo, porém o grupo ainda tem muito trabalho pela frente. Dentre os requisitos para receber o charter agreement do PMI (quando então o status de “Potential”
será removido) estão o de ter 25 membros filiados, a aprovação do estatuto e as eleições. O PMI-MT, quando receber
o Charter, será o 15º Chapter no Brasil, o que vai propiciar
um aumento da base de filiados no país.

Convênios e Alianças

Campanha “Seja Mantenedor” renovada
A interação do PMI-RS com entidades, empresas e profissionais liberais
ganhou uma nova oportunidade. Uma
das novidades foi o desenvolvimento
do “Selo Mantenedor”, com o objetivo
de atestar que a organização acredita
e incentiva as boas práticas de gerenciamento de projetos. Uma das características inovadoras deste projeto é a
oportunidade para o envolvimento de
qualquer tipo de empresa, seja aquela
com característica de consultoria, que
funciona a partir de um profissional liberal, ou empresas de médio e grande
porte. Os benefícios são variados, assim como as formas de envolvimento,
aprendizado e networking.
Confira os valores propostos para
o apoio, já que o mantenedor contribui com uma taxa mensal, conforme
benefícios desejados com a parceria e
o número de funcionários da empresa:
• Micro-empresa (de 1 a 10 funcioná-

rios) ou profissionais autônomos: R$
200,00 ao mês.
• Pequena-empresa de 11 a 50 funcionários: R$ 500,00 ao mês.
• Média-empresa de 51 a 100 funcionários: R$ 800,00 ao mês.
• Grande-empresa mais de 100 funcionários: R$ 1.500,00 ao mês.
•
Contrapartida do PMI-RS
O Capítulo Rio Grande do Sul do
PMI-RS contribui de diversas formas
para o compartilhamento de conhecimentos sobre o tema. Uma delas é

Filiados com desconto no MBA em
Gerenciamento de Projetos.
A Unilasalle, de Canoas, é a nova conveniada do PMI-RS. A
parceria foi firmada a fim de conceder aos filiados do Capítulo Rio
Grande do Sul descontos de 10% na primeira turma da pós-graduação
em Gerenciamento de Projetos que a universidade está organizando.
O curso inicia em agosto de 2013.
Outras informações no site www.unilasalle.edu.br/business ou
pelo link diretor http://www.lasalle.edu.br/business/canoas/cursos/
mba/gerenciamento-de-projetos/.

através da realização de eventos anuais, de alcance estadual e regional,
como o Ciclo de Palestras da Serra
Gaúcha e o Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS. Além
deles, há encontros mensais, como
almoços, happy hour e palestras promovidas pelos Grupos de Interesse.
Outros benefícios desta relação para
a empresa apoiadora é a exposição da
sua marca em uma rede qualificada de
networking e em espaços de divulgação, 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. Além disso, há um material completo sobre a
Campanha Seja Mantenedor do PMI-RS no site www.pmirs.org.br no Menu
Envolva-se.

Convênios e Alianças

Conheça o PMI na UCS e ULBRA

ULBRA
No dia 27/05, o presidente do PMI-RS, André Voltolini, e o diretor de alianças e convênios do PMI-RS, Thiago
da Silva, palestraram sobre o PMI e a carreira de gerenciamento de projetos no campus da Ulbra, em Canoas (fotos
acima e ao lado). Presentes estavam mais de 200 pessoas,
entre graduandos, pós-graduandos e colaboradores da
universidade.

UCS
No dia 16 de maio, diretor de interiorização,
Leandro Vignochi (foto ao lado), palestrou
para estudantes da Universidade de Caxias
do Sul (UCS). A apresentação esteve incluída
nas atividades acadêmicas da Semana de
Engenharia. Vignochi palestrou sobre a carreira
de gerente de projetos para um público
estimado de 150 pessoas.

Entrevista

“Missão dada é missão cumprida”
Um dos keynotes do X Seminário de Gerenciamento de Projetos
poderia ser apresentado de início
pela sua formação acadêmica um
tanto diferenciada se não fosse ter
servido de inspiração, além de ter
sido consultor, para um dos personagens de maior sucesso do cinema
brasileiro: o Capitão Nascimento,
dos filmes Tropa de Elite.
Qual será o tema de sua
palestra no X Seminário de
Gerenciamento de Projetos?
O tema que vou apresentar é
um dos mais requisitados entre
minhas palestras que é “Construindo uma Tropa de Elite”. A
tropa de elite nada mais é do
que uma equipe de alta performance e resultado. Vou abordar
como conseguimos isso, enfatizando três processos fundamentais: determinação clara de qual
é o padrão de qualidade, o que
e como se desenvolve; a seleção
das pessoas que irão compor a
equipe; e como, durante a execução, no caso de um projeto,
por exemplo, deve se liderar esta
equipe para manter o padrão de

qualidade estabelecido.
Por que você acha que sua
experiência como coordenador
de Operações Especiais
desperta tanto interesse nas
empresas?
Acredito que os fundamentos
que eu apresento são aplicáveis
em qualquer área, desde que as
pessoas entendam e aprendam o
que estou propondo e, com isso,
adaptem o conceito de missão às
suas realidades.
Que semelhanças seu trabalho
no BOPE tem com ambientes
organizacionais?
Uma delas é a importância do
líder. Ele deve estar sempre intervindo na conduta da equipe para
não perder o objetivo. Nesse ponto, o líder é potencial. Além disso,
o padrão de qualidade também é
fundamental, assim como o resultado que se busca ser atingido. É
claro que nem sempre se chega
onde se espera. Para minimizar
isso, a equipe precisa estar mobilizada e preparada, além de estar se
reavaliando constantemente.

A apresentação curricular de Paulo
Storani vai de Treinamento Físico à
Antropologia, e passa pelas áreas de
Administração Pública e Gestão de
Recursos Humanos em instituições
reconhecias como Universidade
Federal Fluminense e Fundação Getúlio
Vargas. Com uma história marcada
por esses títulos, e pelas experiências
vividas para chegar até eles, Storani
se tornou um dos palestrantes
mais requisitados dos últimos
anos. Essa rotina de apresentações,
especialmente empresariais, ele divide
com a docência e a atividade de
pesquisador do Instituto Universitário
de Políticas Públicas e Ciências Políticas
da na Universidade de Cândido
Mendes. Antes disso, atuou como
secretário Municipal de Segurança
Pública da Prefeitura de São Gonçalo –
RJ e como coordenador de Operações
Especiais.

X Seminário de Gerenciamento de Projetos

“Gestão de Projetos em
um universo conectado,
colaborativo e ágil” foi
escolhido o tema do Seminário
Com mais da metade dos votos, 55,24%, o tema
escolhido para o X Seminário de Gerenciamento
de Projetos é “Gestão de Projetos em um universo
conectado, colaborativo e ágil”. A sugestão ganhadora foi do filiado Alexandre Arnold, PMP. Ele será
contemplado com uma inscrição no evento, que
acontecerá entre os dias 10 e 13 de setembro. A
segundo sugestão mais votada, com 26,67% dos
votos, foi “Gestão de Projetos: uma competência
organizacional”, e a terceiro, com 18,10% das preferências, foi “Portfolio e Projetos: adicione valor às
organizações”.
Para o filiado que propôs o tema, Alexandre Arnold, a combinação das ideias incluídas na sugestão
é um exemplo de criação colaborativa conectada.
“Creio que neste momento nós só conseguiremos
evoluir nos conectando, colaborando e caminhando de forma acelerada. E a gestão de projetos deve
se adaptar a esses elementos”, argumenta Arnold.

Inscrições estão abertas para
palestras, oficinas e para envio
de artigos e pôsteres
O X Seminário de Gerenciamento de Projetos recebe inscrições
através do site, pelos banners na página principal ou pelo Menu
Inscrições, onde os interessados também poderão conferir os valores para palestras, minicursos e oficinas, descontos por inscrição
antecipada e regras de inscrições de grupos. A primeira onda promocional acontece até o dia 30 de junho. Nesse período, os filiados
ao PMI-RS pagarão R$200,00 para assistir os dois dias de palestras.
A inscrição em oficinas é à parte.

Ricardo Vargas é confirmado como palestrante
Para falar sobre “Sustentabilidade Social, Ambiental e Econômica em Projetos
Humanitários: A Experiência do Escritório de Serviços de Projetos das Nações Unidas
(UNOPS)”, o X Seminário de Gerenciamento de Projetos contará com a presença do
especialista Ricardo Vargas.
Com uma experiência em mais de 80 projetos de grande porte em diversos
países nos últimos 15 anos, Ricardo Vargas formou um portfólio gerenciado superior
a U$18bilhões. Atualmente é diretor do Grupo de Práticas de Projetos do Escritório
de Serviços de Projetos das Nações Unidas e vive em Copenhagen, na Dinamarca.
Seu trabalho tem como foco a melhoria da gestão dos projetos humanitários, de
construção da paz e de desenvolvimento de infraestrutura em dezenas de países,
como Haiti, Afeganistão, Iraque e Sudão do Sul.
Vargas escreveu onze livros sobre gerenciamento de projetos, publicados em
português e inglês, com mais de 250 mil exemplares vendidos mundialmente. Atua
também como professor de gerenciamento de projetos em diversos cursos de MBA e
participa do conselho editorial de revistas especializadas no Brasil e nos Estados Unidos.

Princípios por trás de um time Scrum
será tema de minicurso de Jorge Audy
Jorge Audy volta ao Seminário
de Gerenciamento de Projetos do
PMI-RS para aprofundar o tema time
Scrum. O treinamento é voltado a
profissionais que já dominam o assunto, mas ainda não praticam, e terá
uma abordagem muito mais prática
do que teórica. O minicurso também
foi desenhado para profissionais que
enfrentam resistência à mudança de
modelo mental necessário à prática
de um time Scrum, o cotidiano, pontos de atenção, natureza de cada pa-

pel, timebox, artefatos e regras. Além
disso, é recomendado a Scrum Masters, mas não deixa de ser instigante
a todos os integrantes que querem
dar um passo além do Scrum Guide e
da teoria da auto-organização e sistemas puxados.
O ministrante, Jorge Audy, é coordenador e Scrum Master na área
de desenvolvimento de produtos
digitais do Grupo RBS na unidade
do Tecnopuc desde 2009. Também
lidera a equipe de coordenação

do Grupo de Usuários de Métodos
Ágeis da SUCESU-RS desde 2012.
Além disso, Audy é escotista desde
2005 no Grupo Escoteiro Guia Lopes
e mestrando de 2013/1 no programa PPGAd da FACE na PUCRS. Para
acompanhar suas ideias ele atualiza
o blog sobre métodos ágeis http://
jorgekotickaudy.wordpress.com,
e se comunica pelo twitter @jorge_audy e pelo LinkedIn em http://
br.linkedin.com/pub/jorge-audy/2/
b66/729.

O X Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS acontece
entre os dias 10 e 13 de setembro no Centro de Eventos da PUCRS em
Porto Alegre. As inscrições são feitas pelo site www.seminario.pmirs.
org.br. Acompanhe as notícias pela Fan Page www.facebook.com/
SeminarioPmirs e siga o evento no Twitter @seminariopmirs.

Encontro com os filiados
Além do Almoce PMI-RS, ocorrido no dia 29/05, tivemos
ainda dois encontros, o Almoce Branch Serra Gaúcha e
o Happy Hour em Porto Alegre

Almoce Branch Serra Gaúcha – 10/05

Happy Hour – Porto Alegre – 16/05

Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha

8ª edição abordará tema “Transformando ideias
em realizações através de Gestão de Projetos”
A edição de 2013 do evento acontecerá entre os dias 14 e 17 de agosto na Universidade de Caxias do Sul (UCS). A iniciativa é do grupo de filiados do PMI-RS atuantes no Branch Serra Gaúcha. A programação do Ciclo
de Palestras é formada por três dias de minicursos e um dia de palestras.
O tema desta edição será “Transformando ideias em realizações através de
Gestão de Projetos”. O evento é realizado através do trabalho de voluntários e a partir do apoio de empresas e entidades.
Parceiros
A primeira parceria é a agência digital Ellite, que trabalhará na criação
das artes do Ciclo. Os patrocinadores já anunciados são Agrale e Metadados com a cota Diamond.
Informações sobre o evento pelo e-mail filiados.serra@pmirs.org.br.
Acesse a página eletrônica do Ciclo de Palestras no Menu Envolva-se
do site www.pmirs.org.br.
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