


NO QUE ACREDITAMOS

Acreditamos que a gestão de projetos é fator determinante para o 
sucesso de qualquer iniciativa, otimizando recursos, alinhando 
expectativas e buscando a melhor solução para todos os envolvidos.

Em nosso país, pela falta de cultura de planejamento, esse desafio é 
ainda maior, da mesma forma que os retornos quando da adoção do 
mesmo.

Buscamos modificar essa cultura para que tenhamos mais sucesso em 
nossas organizações, nossas vidas e em nosso país. Uma das frentes de 
trabalho para o atingimento desse objetivo é a disseminação de 
conhecimento na forma de eventos, como o 14º Seminário de Gestão, 
Projetos e Liderança.



QUEM SOMOS - PMI GLOBAL

O Project Management Institute – PMI – é uma Organização sem fins 
lucrativos, fundada em 1969 na Pensilvânia, EUA.  É mundialmente 
conhecida pela divulgação das melhores práticas em gerenciamento de 
projetos, as quais estão hoje consolidadas na 6ª Edição do Guia do 
Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia 
PMBOK®).

O PMI atualmente conta com mais de 500 mil filiados em 207 países, 
além de mais de 827 mil profissionais com certificação PMP®, e 
diversos usuários e organizações adeptas desta prática de gestão.

O PMI alcança diversos locais do globo através de núcleos regionais 
chamados Capítulos. No RS, possuímos o Capítulo PMI-RS.



QUEM SOMOS - PMIRS

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.

557 Filiados
+2.800 seguidores no Facebook 

+1.400 seguidores no Twitter
+2.600 seguidores no Linkedin

Mais informações: http://www.pmirs.org.br

http://www.pmirs.org.br/


O SEMINÁRIO

Organizado por voluntários, o PMIRS Branch Serra Gaúcha promove 
anualmente um grande evento para disseminar e desenvolver as melhores 
práticas em gestão de projetos, programas e portfólio.

Em 2018 participaram do evento +150 pessoas, entre profissionais e 
executivos atuantes em empresas que trabalham com projetos, 
engenheiros, funcionários públicos, educadores, pesquisadores, 
diretores e gestores de projetos das áreas de telecomunicação, 
informática (TI), indústria química e farmacêutica, automobilística, 
construção, energia, serviços, mercado financeiro e educação. Foram 2 
dias de evento, 2 workshops, 8 palestras e 11 palestrantes. 

http://seminarioserra.pmirs.org.br/

http://seminarioserra.pmirs.org.br/




Mesmo com o cenário instável do país, o evento 
manteve a boa presença de público, formado em 

sua maioria por líderes de empresas.

+150 
PARTICIPANTES



VISIBILIDADE
DIVULGAÇÃO DIGITAL

Envios de e-mail marketings distribuídos em diferentes 
chamadas exclusivas para as principais atrações.

Exposição via site do 
Seminário.



VISIBILIDADE
DIVULGAÇÃO DIGITAL

Transmissão do evento na fan 
page do PMIRS Branch Serra 
Gaúcha com 600 seguidores

3 meses de exposição em 
banner no site do PMIRS



PALESTRA
S



WORKSHOPS



Em sua 13ª edição, o Seminário de Gestão, Projetos e Liderança do PMIRS foi mais um 
sucesso de público, qualidade e inovação!

Foram 4 meses de ampla divulgação via website, email, redes sociais, assessoria de 
imprensa e mídia impressa, foram 2 dias de intensas atividades, no intuito de disseminar 
e desenvolver as melhores práticas em gestão de projetos.

Certamente, este sucesso está diretamente ligado a toda a dedicação e o envolvimento 
de voluntários, palestrantes, patrocinadores e apoiadores, que colaboraram para que o 
Seminário se concretize ainda mais como evento referência da área no país.

Convido a sua empresa para construir conosco mais um grande momento como foi o de 
2018!

Fernando Bartelle
Presidente do PMIRS


