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Palavra do Presidente
Queridos filiados e amigos !
Como vocês poderão acompanhar
através desta Newsletter, cada
vez mais o resultado do trabalho
do seu Capítulo PMI-RS, tem sido
reconhecido no Brasil e no exterior.
Isto somente tem sido possível
graças a atividades voluntárias de
diversos filiados do instituto, que

tem feito um trabalho dedicado e
exemplar.
Muito obrigado a você, voluntário
do PMI-RS pelo seu trabalho e
dedicação. Neste ano, baseado nas
pesquisas que fizemos com vocês,
a fim de proporcionar uma maior
quantidade e também uma melhor
distribuição de eventos durante
o ano, estaremos realizando o 9º
Ciclo de Palestras do PMI-RS na
Serra Gaúcha, dentro do primeiro
semestre deste ano, sendo que o
mesmo será realizado de 04 a 07 de
junho na cidade de Caxias do Sul.
Além disto, teremos também agora
em junho, o relançamento das
atividades do Grupo de Interesse
de Engenharia do PMI-RS, através
de uma palestra Case da CPMC
(Celulose Rio Grandense), sobre
gestão de Stakeholders em Grandes
Projetos. Muito obrigado pelo vosso

apoio na divulgação e participação
nestes eventos.
Destaco também com muita
alegria, a notícia de que o nosso
diretor de Convênio e Alianças, é um
dos primeiros certificados mundiais
pelo PMI Global na nova certificação
de Profissional em Gerenciamento
de Portfólio ( PfMP® ). Parabéns
Thiago Regal da Silva !
Novamente, faço o convite para
que venham trabalhar conosco
de forma voluntária, para juntos
conseguirmos cada vez mais
atingirmos os objetivos do
vosso instituto, 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 (programas @pmirs.
org.br).
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Diretor do PMI-RS integra primeira turma mundial de
certificados Portfolio Management Professional (PfMP®)

o diretor de Alianças e Convênios do PMI-RS, Thiago Regal da Silva, contou sobre o piloto e sua experiência na
certificação durante o último Almoce com o PMI, no dia 07 de maio em Porto Alegre. Além disso, recebeu uma
homenagem da diretoria e voluntários do Capítulo Rio Grande do Sul.

O diretor de Alianças e
Convênios, Thiago Regal da Silva,
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. Na primeira foi
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realizada uma avaliação da
aplicação, na segunda um painel
com especialistas, e a terceira foi
o exame com 170 questões e um
tempo total de 4 horas.
Entre os meses de junho e
julho deste ano, o PMI deve abrir
uma data para o primeiro exame,
após o piloto.

Para saber mais sobre
a certificação, procure
pela certificação Portfolio
Management Professional
(PfMP®) no Menu Certification
do www.pmi.org
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Participação Leadership Institute Meeting (LIM)
Latin America
O evento ocorre anualmente
em várias cidades e regiões
do mundo com o objetivo de
informar e apoiar a capacitação
de líderes em gerenciamento
de projetos, além de promover
oportunidades de networking.
Entre os dias 28 e 30 de março,
representantes do Capítulo Rio
Grande do Sul do PMI (PMI-RS)
participantes das atividades,
proferiram palestras e integraram
painéis durante Leadership
Institute Meeting (LIM), Encontro
de Lideranças da América Latina,
que aconteceu no Rio de Janeiro
(RJ).

A participação em eventos promovidos
pelo PMI, como o Encontro LatinoAmericano de Lideranças (LIM),
tem sido uma das formas de
reconhecimento e desenvolvimento do
Capítulo Rio Grande do Sul (PMI-RS)

Na ocasião, o PMI-RS esteve
representado em uma palestra
sobre “Como desenvolver um
programa de patrocinadores”,
com os diretores de Alianças e
Convênios e Finanças, Thiago
Regal da Silva e Rogério Severo,
apoiados pelo presidente André
Voltolini. No painel Branches,
o Branch Serra Gaúcha foi
apresentado pelo diretor de
Interiorização Leandro Vignochi
e pelo presidente André Voltolini.
E na palestra sobre Posturas
Éticas essenciais para líderes
de Capítulos, o PMI-RS foi
representado pela ex-presidente
Kelly Oliveira. Integrante do grupo
que debate este tema no PMI.

Outros representantes do Capítulo Rio Grande do Sul foram o diretor de Programas, Russel
Souza, o diretor dos Grupos de Interesses, Ricado R. Ficher, o filiado do PMI-RS, Adilson Pize, o
ex-presidente do PMI-RS e Mentor do PMI no Brasil, Mauro Sotille, e o representante brasileiro
do PMI e filiado ao Capítulo Juliano Reis.
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Confira o que alguns dos representantes do PMI-RS
destacaram do evento:

“Tivemos neste evento em torno
de 15 participantes do PMI
Global, dentre eles o CEO Mark
Langley e o vice-presidente Brian
Weiss, o que nos oportunizou
um reencontro e atualização dos
assuntos estratégicos discutidos no
Planejamento Estratégico do PMI
Global. Foi realmente um evento
de muito trabalho e muito bem
aproveitado”.
André Voltolini
Presidente

“Um momento marcante foi o
painel sobre lideranças conduzido
pelo palestrante Eduardo Braun,
contando com a participação de
Mark Langley (Presidente e CEO
do PMI) e Ricardo Triana (Chair do
Board of Directors do PMI), no qual
pudemos entrar em contato com
o lado mais humano de nossos
maiores líderes atuais do Instituto,
que expuseram de forma bastante
clara e tocante suas crenças, seus
medos, suas estratégias e práticas
para se manterem ativos enquanto
líderes”.
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Ricardo R. Fischer
Diretor de Grupos de Interesse

“A participação continuada do
PMI-RS nas Reuniões de Líderes do
PMI proporciona a proximidade
da nossa diretoria com o caminho
e o futuro das ações de todos os
chapters alinhadas aos planos
do PMI Global. Esta participação,
aberta a todos os voluntários
que estão próximos às diretorias,
sempre foi incentivada por todos
os presidentes do PMI-RS e faz
com que cada vez mais tenhamos
diretores comprometidos com
as ações aqui no estado. O que
também me motiva é ver a
participação de nossa presidente
ex-oficio (Kelly Oliveira) e nossos
ex-diretores (Adilson e Juliano),
integrando grupos e outras
ações do PMI Global, em prol do
desenvolvimento dos chapters, dos
líderes e dos voluntários.”
Rogério Severo
Diretor de Finanças

“Estar em um evento como o LIM
nos proporciona a continuidade de
aprendizado em Gerenciamento
de Projetos através da troca de
experiências com grandes líderes
mundiais. De outra forma, a
aproximação com outras culturas
de países então não conhecidos
nos fortalecem e nos proporcionam
um incremento de maturidade
pessoal e profissional”.
Russel Souza
Diretor de Programas
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Alianças e Convênios

CAIXA e PMI-RS reúnem servidores municipais de Porto
Alegre em um Conheça o PMI
A iniciativa faz parte de
um rol de ações em prol da
efetividade na gestão de
contratos promovida pelas
duas instituições públicas.

O evento aconteceu na
tarde de 13 de maio na sede da
CAIXA em de Porto Alegre. Um
público formado por cerca de
50 servidores do município de
Porto Alegre assistiram diversas
palestras 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),
ministradas pelos diretores de
Finanças, Rogério Severo, e de
Interiorização, Leandro Vignochi.
O evento integrou uma
iniciativa que atende ao plano
de trabalho do Acordo de
Cooperação Técnica elaborado
de forma conjunta entre CAIXA

e Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, referente ao Projeto
Representante CAIXA nos
municípios de todo o país. O
Projeto objetiva a implementação
de ações de assistência técnica
que promovam a efetividade
na gestão dos contratos
operacionalizados pela instituição
financeira e a capital. E o
gerenciamento de projetos foi
incluído como um dos tópicos
a ser trabalhados, buscando-se,
através do apoio do PMI-RS.

no TECNOPUC, no DMAE, Corsan
e Ceitec. A iniciativa é coordenada
pela diretoria de Alianças e
Convênios.
Informações no Menu Envolvase no www.pmirs.org.br ou pelo
e-mail: aliancas@pmirs.org.br ou
aliancas.adj@pmirs.org.br

Por parte do PMI-RS, a ocasião
foi realizada como um Conheça
PMI. Neste ano, o Capítulo Rio
Grande do Sul organizou outras
apresentações, todas na capital,
como na Unimed Central de
Serviços, na unidade da TOTVS,
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O PMI e o Panorama de Gerenciamento de Projetos no Brasil
foi tema de palestra no 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. Através do
panorama sobre a área, Severo
mostrou dados da principal
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pesquisa sobre maturidade em
gerenciamento de projetos, que
é realizada a cada dois anos com
mais de 400 empresas; e sobre
salários, com base em entrevistas
de mais de 30 mil gerente de
projetos em 29 países, sendo
900 participantes do Brasil. O
Estudo de Benchmarking em
Gerenciamento de Projetos
Brasil, realizado com mais de
700 empresas todo ano, também
foi abordado pelo palestrante.
Além de palestras, a CA Expo
integrou negócios e novidades
tecnológicas. O objetivo foi
oportunizar momentos de
discussão sobre temas da
atualidade com as práticas
mais inovadoras, assim como, a
possibilidade de networking com
profissionais e formadores de
opinião.

A parceria entre CA
Technologies e PMI-RS tem se
fortalecido cada vez mais. Neste
ano, a CA Technologies tornouse uma das primeiras empresas
a ser Mantenedora do PMI-RS,
apoiando o desenvolvimento
do Capítulo Rio Grande do Sul,
reforçando sua crença na área de
gerenciamento de projetos no
Brasil.
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Educação

Parceria entre PMI-RS e PUCRS estruturam, pela primeira
vez em quase uma década, duas turmas paralelas durante
a 8ª edição do Pós-Graduação em Gerenciamento de
Projetos em Porto Alegre

Os alunos das duas turmas com o coordenador Cristiano Galina (ao centro), e os diretores de Educação, Vitor
Hugo Costa (à direita) e Fábio Giordani (à esquerda).
A parceria consolidada
há oito anos, resultou em
tamanha procura, que foi
possível organizar duas turmas.
Com capacidade máxima de
30 alunos, a primeira turma
começou dia 22/04, e a segunda
turma, composta de 26 pessoas,
teve início no dia 19/05. Outra
novidade deste ano, conforme
destacou o coordenador do
curso, professor Cristiano Galina,
foi a adoção do PMBOK 5 e da

nova área de conhecimento
referente a Stakeholders (Partes
Interessadas).
A expectativa da coordenação
do curso é incrementar ainda
mais a parceria com PMI-RS e
a comunidade de gestão de
projetos, agregando projetos
junto ao Grupo de Usuários
de Gestão de Projetos (GUGP)
da SUCESU, além de, entre
outras iniciativas do grupo para

auxiliá-los junto ao mercado
de trabalho e dando suporte a
rede de Networking. O objetivo,
é que ao final do curso o aluno
esteja capacitado a gerenciar
projetos dentro de corporações,
participar de um time de gestão,
estar envolvido em lideranças
ou simplesmente conhecer e
compartilhar boas práticas de
gestão projetos aplicando em
situações reais do seu dia-a-dia.

“

Estamos realmente orgulhosos de termos atingido 56 alunos em uma única edição, o que
resultou que fosse a primeira vez que a PUCRS tivesse duas turmas no mesmo semestre em um
curso de pós-graduação, o que demandou esforços e trâmites extras dentro da universidade
para podermos viabilizar as duas turmas ao mesmo tempo. Isto torna evidente a demanda de
mercado existente na área, mas mais do que isso, chancela a qualidade que temos conseguido
imprimir ao curso.

“

Diretor Adjunto de Educação, Fábio Giordani, PMP.
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Entrevista

O Coaching e a excelência dos profissionais nas organizações

Potencializando Equipes através
de ferramentas de Coaching será
o tema do minicurso de abertura
da programação do 9° Ciclo de
Palestras da Serra Gaúcha, na
noite de 04 de junho. A oficina
será ministrada pela Psicóloga
Organizacional Silvia Bernardi.

Como o coaching pode
ajudar como ferramenta?
É importante ressaltar que
hoje existe um equívoco quando
se fala em coaching. Há muitos
profissionais que se intitulam
como tal, mas ele não é a
definição de um profissional, e
sim uma competência que vai
auxiliar a pessoa a se desenvolver.
Portanto, ele é um processo
que é estruturado por meio de
ferramentas com metodologias
específicas, e isso é conduzido
por um profissional que atende
o cliente. E para poder fazer
isso, esse profissional tem
que ter horas de experiência
e desenvolvimento nesse
atendimento.
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Qual é o diferencial do
coaching para outras formas de
desenvolvimento profissional?
Ele gera mudanças no formato
de pensar e de agir, e isso
transforma-se em ações e hábitos
de forma sustentável. Se formos
analisar, é termos consciência
de onde se está e onde se quer
chegar. E a dificuldade é sustentar
este caminho, especialmente,
hoje em dia.
Por que o coaching é algo
cada vez mais disseminado e,
podemos dizer, essencial para o
desenvolvimento profissional?
Justamente porque as pessoas
têm dificuldade de sustentar um
caminho escolhido ou a escolher.
E eu diria que isso é resultado
de um cenário complexo e não
tem relação com uma geração
ou outra. E um dos exemplos
deste quadro pode ser notada
desde a infância, onde a criança
já nasce habituada a relacionarse com a informática e tudo
parece estar ao alcance delas. Isso
é positivo para os profissionais,
esta globalização do acesso a
tudo, mas eu apontaria como
algo também que dificulta a
decisão, pois há muita pressa, há
uma dificuldade de nossas ações
passarem por planejamento, não
há mensuração do que fazemos
e uma não continuidade de uma
ação é impeditivo para sustentar
uma direção. E isso cabe muito
para explicar a dificuldade dos
profissionais de se desenvolverem
hoje. E o coaching vem para
ajudar nisso, mas também outras
coisas: considero que seja algo

que eleva a performance –
potencializar pessoas que querem
se desenvolver, querem tomar
decisões.
Como você definiria o
coaching como ferramenta?
É uma ferramenta que
contribui para que você pare para
pensar, defina objetivos e metas
com foco neles. E isso acaba
elevando a responsabilidade
individual de uma ação. Por isso,
é uma ferramenta aplicável para
qualquer pessoa e, portanto, para
equipes. E é algo que impacta
na liderança de cada um, seja
diante do seu projeto de vida,
profissional ou dentro de uma
empresa.
De que forma você vai
desenvolver o workshop no
Ciclo de Palestras?
Vai ser um minicurso dinâmico,
onde além dos participantes
entenderem o coaching através
de esclarecimentos, vou trabalhar
com ferramentas para isso.
Alguns exemplos são a roda
das competências e a roda da
vida. Esses exercícios objetivam
o autoconhecimento. O que é
um passo importância para o
autogerenciamento da própria
vida e, portanto, da profissão.
E tem outra ferramenta que
é o Swat, pessoal – não o de
administração e da qualidade –,
mas os pontos fortes, fracas ou
oportunidades como profissional.
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Branch Serra Gaúcha
"Gestão de Projetos: o desafio de gerar resultados em um ambiente dinâmico e
empreendedor" é o tema escolhido para nortear a programação dos três dias de minicursos e
um dia de palestras do 9°Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha.
O evento ocorre entre os dias 4,5,6 e 7 de junho na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Análise de Viabilidade de Projetos
Instrutor: Paulo Kleglevich de Buzin
Dia 05.06

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETO é o tema do minicurso proposto no segundo dia do Ciclo de Palestras da
Serra Gaúcha, 05 de junho. Ele será conduzindo pelo engenheiro Paulo Keglevich de Buzin.
Há anos pesquisas conduzidas pelo PMI em projetos fracassados apontam como uma das principais causas raízes
de tais fracassos: a falta de fundamentação para a justificativa e avaliação da viabilidade destes projetos. Mais de
90% dos fatores de impacto mais catastrófico são gerados fora dos limites dos projetos, quando estes ainda estão
sendo concebidos, e quando normalmente o gerente de projeto ainda não foi envolvido ou sequer informado a
respeito do projeto em gestação.
Até recentemente, a maioria das análises de viabilidade nos planos de negócio e ‘business case’ vinham se
concentrando nos riscos dos resultados finais dos projetos efetivamente habilitarem os benefícios que vinham
justificando o seu investimento. Com a experiência dos projetos, constata-se que a devida consideração a respeito
da viabilidade da execução dos projetos merece uma atenção maior.
No breve exercício proposto no minicurso, serão apresentadas algumas das abordagens de avaliação de
complexidade de projetos a partir as últimas pesquisas do PMI sobre este tema. Na sequência, em conjunto com
a rápida avaliação de viabilidade de uma demanda via Business Model Canvas, os participantes irão exercitar
em uma breve análise de complexidade da demanda com base no novo guia lançado pelo PMI, ‘NAVIGATING
COMPLEXITY: A PRACTICE GUIDE’, e a partir daí, avaliar ferramentas, processos e perfil de gerente de projetos mais
indicados para melhores chances de sucesso do projeto. Esta abordagem também é muito útil para a avaliação de
estratégias para a recuperação de projetos. Keglevich foi o único profissional da América Latina que participou da
equipe que elaborou este guia no PMI Global.
O engenheiro Paulo Keglevich de Buzi acumula os seguintes títulos e certificações: CGEIT, COBIT5, CSM, ITILv3, MSP,
MSc, PMP e PRINCE2. Além de membro do Comitê de Políticas Corporativas do PMI-RS e filiado ao PMI-RS, é senior
member da ACM (Association for Computing Machinery) http://www.acm.org, e da ISACA http://www.isaca.org .
Saiba mais sobre ele no http://keglevich.ksc.com.br/
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Project Model Canvas
Instrutor: José Finocchio Jr.
Data: 06.06

O Project Model Canvas é um modelo de planejamento de projetos, objetivo e visual, agilizando esta etapa do
projeto. Neste workshop, José Finocchio, sócio da PM2.0, responsável pela implantação de PMO e metodologia
de projetos e Portfolio em empresas líderes em seus segmentos industriais e de serviços, vai capacitar profissionais
a implantar o Canvas em sua organização, explorando todo o potencial da técnica. Além disso, concentra-se no
essencial, na alma do projeto, e permite com que os stakeholders participem da concepção do plano.
O Modelo Canvas é ideal para ambientes que querem aprimorar sua capacidade de planejamento, mas que se
caracterizam por inovação, alta dinâmica dos negócios, muitos projetos em paralelo e nos quais soluções rígidas e
engessadas não se aplicam.
Mais informações no site:
http://www.pmcanvas.com.br.

Programação - Ciclo de Palestra

Palestra de abertura
Project Model Canvas como ferramenta para alavancar o
empreendedorismo
Palestrante: José Finnochio Jr.
Apresentação de Case
Empreendedorismo na Keko Assessorios
Palestrante: Leandro Mantovani
Palestra
Gerenciamento de Riscos em Projetos - Boas Práticas e Desafios
Palestrante: Mauro Sotille
Apresentação de Case
Gerenciamento de Projetos Colaborativos e Equipes Distribuídas
Palestrante: Roberto Petry
Informações pelo e-mail: ciclo.serra@pmirs.org.br
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Considerado o maior
evento regional
sobre o tema no
país, o Seminário de
Gerenciamento de
Projetos, organizado
pelo Capítulo Rio
Grande do Sul do PMI
(PMI-RS), chega à
11ª edição em 2014.
Marcado entre 9 e 12
de setembro no Centro
de Eventos da PUCRS
em Porto Alegre
O evento será formado por
dois dias de cursos e oficinas
e outros dois de palestras. O
site desta edição já está sendo
atualizado, e o endereço continua
o www.seminario.pmirs.org.br.
Também acompanhe as
notícias pelo www.facebook.
com.br/seminariopmirs e
siga o perfil do evento www.
twitter.com/seminariopmirs
ou pelo perfil do evento
no Linkedin.

“O Futuro da Gestão de
Projetos: tendências no cenário
mundial”, será o tema da 11ª
edição do Seminário
O tema central do evento
foi escolhido, como de praxe,
via votação. A primeira etapa
consistiu no envio de sugestões.
Foram 26 opções enviadas por
filiados e patrocinadores, das
quais três foram selecionadas
pela Diretoria do PMIRS e pela
comissão organizadora do
evento para votação direta
no site. E a ganhadora, com
mais de 40% dos votos, foi
enviada pelo filiado Ricardo
Angrisani: "O Futuro da gestão
de projetos: tendências,
mudanças no cenário mundial,
o que vem depois do PMP,
gestão comportamental, gestão
por verticais, capacitações
em voga". As outras duas que
fizeram parte da enquete
foram "Gerenciamento de
Projetos: caminhando para o
reconhecimento e a valorização
profissional" e "Gestão de Projetos
na reforma infraestrutural do
Brasil".
Segundo o filiado Ricardo
Angrisani, que é gerente de
projetos, a menção ao futuro
do tema busca abrir a discussão
durante o evento para um

guarda-chuva de itens que, de
alguma forma, estão presentes
no dia a dia do profissional e
fazem parte do seu planejamento
de carreira. Entre os tópicos,
estão informações sobre gestão
de projetos em áreas verticais,
como saúde e finanças: quais são
as necessidades e tendências
nestas áreas, por exemplo. Além
disso, buscar respostas para o que
vem pela frente não somente em
certificações mas inclusive sobre
as estratégias e plano de longo
prazo do próprio PMI. O que está
no "road map" da instituição?

Steven Dubner fará
encerramento do evento
A frase, atribuída a Jean
Cocteau, talentoso e completo
artista francês que marcou o
século XX, é o tema da palestra
ministrada pelo Prof. Steven
Dubner, que já ministrou mais
de duas mil palestras, e fará o
encerramento do 11° Seminário
de Gerenciamento de Projetos do
PMI-RS.
Considerada uma das
dez melhores palestras do
Brasil, segundo empresários e
associações na área de recursos
humanos, ela tem o objetivo
de traçar um paralelo com o
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esporte adaptado para pessoas
portadoras de deficiência e o
desafio dos negócios, estratégia,
gerenciamento de dificuldades,
superação e trabalho em equipe.
“Nos dias de hoje, precisamos
estar aptos a enfrentar desafios,
tomar decisões importantes e
enxergar oportunidades. E para
que um indivíduo dê o melhor de
si em todas as suas ações na vida,
é preciso que ele esteja motivado

e consiga superar-se sempre”,
justifica Steven Dubner.
Entre os temas que serão
tratados na palestra estão:
transformar as dificuldades
e crises em oportunidades;
integração e Como trabalhar
em equipe, potencializado as
características individuais em
prol do melhor desenvolvimento
do grupo e de um objetivo
comum; formando campeões:

como utilizar a capacidade
individual de superar-se a cada
dia, a fim de transformar o sonho
em realidade; e treinamento
contínuo: investir em si mesmo
constantemente. A evolução
depende do desenvolvimento
contínuo, qualidade das
realizações e capacidade para
enfrentar desafios.

Sobre o palestrante:
O professor Steven Dubner é formado em Educação Física e
especializou-se, nos últimos 33 anos, em esporte para as pessoas
portadoras de deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. Também é
um dos fundadores da ADD – Associação Desportiva para Deficientes.
Atuou como técnico da seleção brasileira em várias modalidades,
trabalhou e competiu em diversos países da América, Europa, Ásia e
a África. Atuou também junto ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e a
Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas e participou
de diversas Paraolimpíadas.

Outros palestrantes e instrutores confirmados, que estiveram
na edição anterior, são: Adilson Pize, Fábio Cruz, Juliano Reis,
Jorge Audy, José Finocchio Jr, Paulo Carolli.
“Não sabendo que era impossível,
ele foi lá e fez” será palestra de
encerramento por Steven Dubner

11° Seminário de Gerenciamento de Projetos anuncia
patrocinadores e apoiadores
Empresas e instituições já
anunciaram apoio à edição de
2014 do evento. Para este ano,
renovaram a parcerias como
patrocinadores: Ca Technologies,
com a cota Platinum, Supria com
a cota Ouro, e Sebrae-RS com a
cota Prata.
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Além deles, Odebrecht
Engenharia Industrial é
patrocinador Prata. A instituição
de ensino, que sedia o evento,
PUCRS é uma as apoiadoras,
assim como a empresas de
bebidas Fruki.

Saiba mais sobre os
patrocinadores.
E apoie também esta
iniciativa.
Entre em contato com os
organizadores através do e-mail
ana.amaral@projetosestrategicos.
com.br ou acesse o Menu Seja
Patrocinador do www.seminario.
pmirs.org.br
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Voluntariado

Reunião Voluntariados

Na noite de 06 maio,
interessados em atuar como
voluntários no 11° Seminário
de Gerenciamento de Projetos
reuniram-se com a equipe de
voluntários diretores, gerentes e
coordenadores envolvidos nesta
edição do evento.

O encontro reuniu cerca de
trinta pessoas nas dependências
do TECNOPUC e oportunizou
a apresentação do evento
e das atividades que cada
um irá desempenhar de
forma voluntária durante os
quatro meses que antecedem

a realização do seminário. A
diversidade de experiências e
formações profissionais da equipe
chamou a atenção e refletir e
contribuir para a organização de
mais uma edição vitorioso do
evento que, no ano passado, foi
considerado o maior do país.

Outras oportunidades de voluntariado
O PMI-RS tem aberto
diversas vagas para novos
voluntários. Além do apoio que
está acontecendo ao Ciclo de
Palestras na Serra Gaúcha, em
Caxias do Sul, há vagas ainda
não preenchidas para o próprio
Seminário de Gerenciamento
de Projetos, para atuar como
instrutor de cursos de certificação
da diretoria de Educação, e em
outros diversos projetos da
diretoria de Filiação e Certificação
e de Programas. É essa diretoria
que organiza as demandas e
cadastra as vagas de voluntariado.
Todas elas estão no site vrms.pmi.
org, e tem sido divulgadas no
Comunicado Semanal e site do
PMI-RS.
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Programa de Voluntariado está sendo reformulado:
Voluntário Algo+ é novidade
Apesar e por causa do sucesso
que vem tendo a atividade de
voluntariado no PMI-RS, com
crescimento intenso da procura
com o passar dos anos, houve
a estruturação de um Programa
de Voluntariado. Ele está sendo
gerenciado pelo voluntário
Alex Rosa, e coordenado pela
voluntária Lígia Fonseca. Ele foi
apresentado aos voluntários do
Seminário na primeira reunião
que acontece dia 06 de maio e
durante o Almoce com o PMI-RS
de 07 de maio.

Entre as novidades do
programa está a inclusão de uma
premiação, além do Voluntário
Destaque. Haverá também o
Voluntário Algo+. Ele é um
projeto que tem como principal
objetivo o reconhecimento
dos voluntários que fizeram
justamente “algo a mais” para
crescimento do capitulo. Como
reconhecimento, o PMI-RS
dará inscrições para eventos,
workshops, seminários e
recomendação nas mídias sociais.
Ele será dado duas vezes ao ano.

O destaque será escolhido pelos
diretores responsáveis por cada
diretoria, assim como o Voluntário
Destaque.

ENCONTRO COM FILIADOS

Almoce com PMI-RS Maio

Almoce com PMI-RS Abril
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Em vez de só falar em economia, resolvemos oferecer.
O presidente-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, nova entidade apresentada,
semana passada, na Fiergs, representará setor responsável por 4,1 milhões de empregos, PIB de R$ 80
bilhões e quase US$ 10 bilhões em exportações. A informação é do presidente, o gaúcho Francisco Turra.

Já está funcionando, embora a inauguração es
outubro, o mais novo, moderno e deslumbrante loc
Porto Alegre, a Isla Mansão, na Ilha das Flores. A co
três anos. Mesmo antes de ser inaugurado por Rogér
casamentos marcados. O investimento não foi divul
listas do setor imobiliário que lá estiveram garantem
menos de R$ 12 milhões.
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