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Palavra do Presidente
Queridos filiados e amigos!
Estamos chegando ao final do primeiro ano de gestão desta Diretoria Executiva.
Muito trabalho foi feito, mas também há
muito trabalho a fazer. Durante este período, tivemos alguns marcos muitos importantes, entre os quais destaco:
• Atingimento do marco de 500 filiados ao
nosso capítulo;
• Reconhecimento do PMI Global e recebimento de prêmio no encontro mundial norte

americanos de líderes de 2013, onde fomos
reconhecidos na categoria de Liderança,
Planejamento e Operações na categoria de
300 a 1000 filiados. Fomos o primeiro capítulo brasileiro a receber esta distinção;
• O sucesso do X Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS, no qual ultrapassamos os 750 participantes, sendo o
maior evento de gerenciamento de projetos do Brasil em 2013.
Teremos nesta semana, a assembleia
para formalização do novo Conselho Fiscal
do PMI-RS, para o biênio 2014/2015. Caso
você ainda não tenha votado, por favor siga
as instruções através da mensagem eletrônica enviada e registre o seu voto. Em caso de
dúvidas, por favor nos contate.
Em breve, enviaremos a todos uma
pesquisa de satisfação e solicitando sugestões para as nossas atividades de 2014. A
sua participação é muito importante, pois é
através deste feedback que podemos melhorar e direcionar as nossas ações em prol dos
nossos filiados.
Nos próximos meses de dezembro e
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janeiro, revisaremos o Planejamento Estratégico do PMI-RS, definindo os projetos e
operações de cada diretoria para 2014, bem
como o orçamento financeiro para suportar
nossas ações.
Deste processo, também faz parte o trabalho voluntário. Venham trabalhar conosco para, juntos, conseguirmos cada vez mais
atingir os objetivos da nossa instituição, disseminando o gerenciamento de projetos e a
profissão de gerente de projetos. Cadastre-se
através do portal de voluntariado do PMI
( https://vrms.pmi.org/ ), e contate a nossa
diretoria de programas, através do e-mail
programas @pmirs.org.br.
Boa leitura. Antecipadamente, desejo
um ótimo Natal e um Ano Novo repleto de
Paz, Saúde, Realizações e MUITOS Projetos
de Sucesso para vocês e seus familiares.
Muito Obrigado pela sua participação
e contribuição ao PMI-RS em 2013.
Forte Abraço,

André Voltolini
Presidente PMI-RS
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Destaque

PMI-RS recebe prêmio durante o North America
Leadership Institute Meeting (LIM NA)
Entre os dias 24 e 26 de outubro,
ocorreu mais uma edição do encontro
de lideranças do Project Managemente Institute (PMI), o North America Leadership Institute Meeting (LIM NA),
em New Orleans no Estado da Louisiana nos Estados Unidos. Esta edição
foi especial para o Capítulo Rio Grande
do Sul do PMI. No dia 26, o PMI-RS recebeu o PMI® Chapter Award for Leadership, Planning & Operations na category II, de instituições de 301 a 1000
membros. Foi a primeira vez que um
capítulo brasileiro venceu a premiação
em alguma categoria.
A premiação PMI Chapter Award
acontece anualmente neste encontro
de líderes. 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. São seis prêmios
entregues, que neste ano, premiaram
26 Chapter. Entre as premiações estão
a de Capítulo do Ano (Chapter of the
Year); Liderança, Planejamento e Operações (Leadership, Planning & Operations), no qual o PMI-RS foi campeão

REpresentantes do PMI-RS recebem
prêmio do CEO e presidente do PMI
Sr. Mark Langley e da presidente do
Conselho Diretivo do PMI, Sra. Deanna
Landers

na sua categoria em 2013; Programa de
Voluntariado (Volunteer Program); Serviços aos Filiados (Member Services);
Colaboração e Expansão (Collaboration
and Outreach); Capítulo com trabalho
voluntário de destaque (Chapter Volunteer of Year) e o Capítulo Líder do Ano
(Chapter Leader of the Year).
Além da entrega das premiações,
o evento é composto de palestras, ofi-

cinas e workshops sobre os mais diversos temas de gerenciamento de projetos e reúne cerca de mil pessoas de
todas as partes do mundo. Portanto,
é também uma grande oportunidade
aos participantes para incrementarem
o seu networking.
Também aconteceu na ocasião o
último módulo e a formatura do presidente do Capítulo, André Voltolini no

Programa de Liderança do PMI Master Class, junto a outros 26 filiados de
diversos capítulos do mundo todo. O
LIMC é um dos mais reconhecidos programas de liderança do PMI no mundo, atuando no desenvolvimento de
líderes, tendo como objetivo desenvolver habilidades de liderança e de
gestão nestes líderes para aprimorar o
trabalho voluntário na entidade.

Ao lado, a formatura do presidente
do PMI-RS, André Voltolini; acima,
à esquerda, André com a presidente
ex-ofício Kelly Oliveira e os diretores
Ricardo Fischer e Rogério Severo; e
acima, à direita, os diretores com um
dos 5 fundadores do PMI em 1969,
Sr. James R. Snyder

Entrevista

“Confiança é um dos grandes atributos
que diferencia líderes de gerentes”
Kelly Oliveira, presidente ex-oficio do Capítulo Rio Grande
do Sul, e voluntária desde 2002, formou-se na turma do Master Class de 2012. Nesta entrevista ela conta o que significa na
prática esta iniciativa para os participantes e para o Chapter.
Qual é o benefício e o significado institucional da
participação no programa de líderes do PMI?
Para entendermos os benefícios, é preciso esclarecer
que o objetivo do Master Class - programa de formação de
lideranças do PMI Global - é ter um currículo que engloba
tópicos avançados relacionados à liderança, comunicação
efetiva, pensamento estratégico e o autoconhecimento.
Essa composição permite identificar quais os “gaps” individuais de cada participante e aprimorar cada uma dessas e
outras habilidades que o PMI busca desenvolver em seus
líderes.
Os resultados mais tangíveis para os nossos filiados
são uma melhor performance enquanto governança, bem
como um maior nível de influência nas decisões estratégic
as junto ao PMI Global. A participação institucional também tem um grande significado, visto que líderes com essa
formação ganham maior visibilidade, além de trazer mais
oportunidades para os seus Capítulos, podem também

Kelly Oliveira com
o prêmio, recebido
em New Orleans,
Estados Unidos

participar de comitês estratégicos que suportam ações à
nível global.
De que forma o curso colaborou com sua formação e
que aptidões ajudou a desenvolver?
Posso destacar três tópicos que considerei relevantes para minha formação como voluntária e profissional:
resolução de conflitos, desenvolvimento de pensamento
estratégico e o impacto da confiança nos resultados e nos
relacionamentos.
Sobre a resolução de conflitos, foi importante perceber
as diferentes variáveis que levam ao conflito e, de acordo
com isso, estabelecer qual comportamento pode ser uti-

A presidente ex-ofício do
PMI-RS, Kelly Oliveira,
recebe o prêmio do CEO
e presidente do PMI
Sr. Mark Langley e da
presidente do Conselho
Diretivo do PMI, Sra.
Deanna Landers

lizado para lidar com ele, de forma a atingir os melhores
resultados na sua solução.
No desenvolvimento de pensamento estratégico, aplicamos a teoria para buscar estabelecer quais ações feitas
hoje podem gerar melhores resultados futuramente, estendendo a visão além do operacional para algo mais holístico.
E por fim, aprendi que confiança é um dos grandes
atributos que diferencia líderes de gerentes, e esse é um
grande motivador para que eu continue reforçando essa
habilidade buscando inspirá-las em meus relacionamentos
e na minha atuação no PMI-RS e no meu trabalho.
Como é possível participar ou que características o PMI
observa para selecionar os alunos?
O processo é aberto para qualquer filiado e a divulgação é feita pela Newsletter do PMI Global.
Em 2014 o mesmo será suspenso, pois passará por um
realinhamento junto aos objetivos estratégicos do PMI, por
enquanto não temos informação sobre a reabertura. Em relação aos requisitos, não conheço a avaliação formal, mas
pelo perfil da minha turma posso dizer que leva-se em con-

sideração o tempo de atuação e resultados significativos
alcançados no trabalho voluntário, a participação nos LIMs
(Leadership Institute Meetings), além de três cartas de recomendação que dão o peso final na escolha dos candidatos.
O que a participação sua no Master Class, ainda como
presidente do PMI-RS, do André Voltolini, como atual
presidente do Capítulo, e do membro do comitê de
Políticas Corporativas do PMI-RS e filiado Adilson Pize,
que se formou com a turma deste ano, representa para
o Capítulo Rio Grande do Sul?
O fato de termos tido três participantes no programa é
muito importante para o PMI-RS e nossa representatividade junto ao PMI Global. Esse programa é uma grande oportunidade de priorizarmos nosso desenvolvimento pessoal
e aprimorarmos nossas habilidades para sermos melhores
voluntários e profissionais. Tenho certeza que cada um dos
participantes a partir dessa formação teve uma experiência
de aprendizado e de maturidade muito positiva, o que certamente se refletirá nas ações futuras e no envolvimento de
cada um junto ao nosso capítulo.

Entregas

Diretorias entregam projetos incluídos
no Planejamento Estratégico de 2013
No início deste ano, os diretores do
PMI-RS realizaram uma reunião para
revisar o Planejamento Estratégico do
Capítulo, com o objetivo de definir o
Portfólio de Projetos de Operações de
2013. Este portfólio é gerenciado pelo
PMO do PMI-RS, sob a responsabilidade da Diretoria de Programas. Ao longo do ano, ela foi coordenada pelos diretores Ben-Hur Souza e Russel Souza.
Confira alguns projetos,
entregas e rotinas:
Administração – a diretoria é responsável por supervisionar e manter
as operações de todo o Chapter. Através dela, a qual a secretaria e a coodenadoria de eventos se reporta, foi possível manter a rotina de reuniões entre
diretores, os processos de eleições,
divulgar oportunidades profissionais e
outras. E tudo isso apoiou o aumento
gradual no número de filiados, assim

Diretor de Grupos de Interesse, Ricardo R. Fischer, e palestrante Luiz Parsianello

como assegurar que todos os eventos
de relacionamento ocorressem.
Comunicação – ao longo do
ano houve um aprimoramento nos
veículos de comunicação usados
para manter os filiados do PMI-RS
informados de todas as atividades e
novidades. Um dos focos foi elevar o
número de comunicações via redes
sociais, especialmente, através da
fan page do PMI-RS e do twitter.
Como comparação, entre visualizações de posts e curtidas ou comentários na fan page do PMI-RS,
no segundo semestre de 2012, logo
após a criação dos perfis sociais,
esse envolvimento não alcançou
200. No primeiro semestre de 2013,
os posts foram visualizados, comentados ou curtidos, mais de 9 mil vezes. E durante o segundo semestre
deste ano, até final de outubro, essa
interação estava na ordem de 25 mil.

Interiorização: Grupo
de Voluntários no Ciclo
de Palestras

Convênios e Alianças – Nesta diretoria, muitos voluntários empreenderam
esforços para relançar o projeto Organizações Mantenedoras, para desenvolver
ações de melhorias na inserção institucional do PMI no Rio Grande do Sul e na
sistematização do acompanhamento
das parcerias e convênios. Um dos resultados é a manutenção da frequência do
evento Conheça o PMI, com uma média
de uma apresentação por mês. Outro
resultado, foi o incremento do relacionamento com universidades, entre parcerias e apoio a cursos.
Educação – O desafio deste ano
foi fazer a gestão de projetos para o
ensino e a atualização do material
do Curso Preparatório e do mini curso para a nova e 5ª Edição do Guide
to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide). O
grande diferencial foi promover a
tradução de todo o material para a
versão 5, além de manter a realização de dois cursos preparatórios ao
longo do ano. Esta diretoria também
trabalhou no apoio e coordenação
de Cursos de Especialização em gerenciamento de projetos com entidades conveniadas.

Filiação e Certificação – apresentou um trabalho consistente com
o aumento do número de filiados
para a marca histórica de 500, além
de retenção e suporte com orientações a todas atividades relacionadas
a novos filiados e a certificados.
Grupo de Interesses – trabalhou-se na reestruturação dos grupos, através de ações como o desenvolvimento do Manual de Criação
dos Grupos de Interesse. Além disso,
buscou-se voluntários para os grupos de Engenharia, Tecnologia da
Informação e Manufatura e realizou-se uma palestra através do grupo
em TI, com foco em métodos ágeis.
O evento foi um sucesso e alcançou
a lotação máxima do auditório, com
80 pessoas, em apenas uma semana
de divulgação.
Interiorização – Um grupo de
voluntários trabalhou em mais uma
edição Ciclo de Palestras da Serra
Gaúcha, e conseguiu elevar o número de participantes do ano anterior,
além de diversificar a origem dos
participantes. Além disso, a diretoria
estruturou uma unidade física para
o Branch (filial do PMI-RS na Serra

Entregas
Gaúcha), através da parceria com a
Universidade de Caxias do Sul, além
de constituir um grupo de aproximação com núcleos de filiados em
outras regiões do Rio Grande do Sul.
Projetos Especiais – O X Seminário de Gerenciamento de Projetos não foi somente um projeto
entregue pela diretoria, mas teve
recordes expressivos. O público participante ultrapassou as 750 pessoas
nos dois dias de palestras, e reuniu
quase 200 em oficinas nos dois primeiros dias. Além disso, reuniu um
número de apoiadores de mais de
20 instituições, e um grupo de voluntários de mais de 20 pessoas que
desenvolveu o projeto do Seminário
de Gerenciamento de Projetos. Programas – a diretoria está conduzindo três projetos principais:
• “Framework de Gestão PMIRS”, com o objetivo de buscar
novas ferramentas, métodos de
gestão apoiando o capítulo em
seu Planejamento estratégico,
projetos e operações.
• “Voluntariado”, que
tem a
finalidade de ter uma gestão sobre

Diretores,
palestrantes e
voluntários com
Ricardo Vargas

o voluntariado, agregando valor,
reconhecimento as atividades
exercidas.
• “Premiação PMI Global”, cujo
objetivo é documentar e mostrar
o trabalho já realizado pelo
Chapter em diversos segmentos
de sua atuação, buscando seu
reconhecimento global. O esforço
realizado no início deste ano,
resultou na premiação destacada
no início deste informativo.

Entrega do Projeto
do Seminário

Oportunidades

Convênios e parcerias nas
melhores instituições de ensino
O PMI-RS possui convênios e parcerias com algumas instituições de
ensino onde, dependendo do tipo de
relação existente entre a instituição
e o PMI-RS, temos a montagem do
quadro docente sendo realizada em
conjunto. Esta condição abre oportunidade para que possamos oferecer
aos nossos filiados certificados a possibilidade de fazer parte dos processos
seletivos nestas instituições.
Pelo expertise de nossos filiados
e pela missão do PMI, as disciplinas
onde prioritariamente atuamos são
relacionadas com Gerenciamento de
Projetos, tanto em disciplinas relacionadas especificamente com determinadas áreas de conhecimento ou
disciplinas de conceitos gerais sobre
Gerenciamento de Projetos.

Obedecemos critérios de seleção
por parte do PMI-RS, sendo eles: ser
filiado ao capítulo do PMI-RS, possuir
pelo menos uma das certificações
oferecidas pelo PMI e atuar como voluntário em pelo menos uma iniciativa
durante o ano. As instituições também
possuem critérios de seleção que variam dependendo da composição do
quadro de professores, sendo que em
alguns casos a titulação é um dos critérios utilizados, juntamente com experiência docente.
Oportunidades devem surgir para
o próximo semestre - 2014/1 !
Interessado?
Encaminhe seu Currículo com o
assunto “Oportunidades de Docência”
para secretaria@pmirs.org.br.

Pncontro
E
rojetos especiais
com filiados

Acima, à esquerda, apresentação de
novos filiados e certificados ocorre em
todo o Almoce com o PMI; à direita,
diretores falam sobre atividades, como
a participação do PMI-RS no LIM; e ao
lado, Happy Hour em Porto Alegre
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