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PMI®
Project
Management
Institute
O PMI®– Project Management Institute é a maior
associação mundial sem fins lucrativos voltada ao
gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Fundado em 1969 nos Estados Unidos, o PMI®
já agregou valor à carreira de mais de 2,9 milhões
1 milhão de membros
em quase todos os
países do mundo.

de profissionais. Seus membros se aproximam de
1 milhão de pessoas presentes em quase todos
os países do mundo.
O PMI® trabalha com o estudo, discussão e difusão de boas práticas sobre o tema gerenciamento de projetos. Isso é possível através de seus
padrões e certificações mundialmente reconhecidos, seus recursos e ferramentas de pesquisas acadêmicas, publicações, cursos diversos e
oportunidades de networking.

Impacto Social

PMI®
Rio Grande
do Sul

O PMIRS, com sede em Porto Alegre, é o agente
difusor do gerenciamento de projetos no Estado
e trabalha com o estudo e a discussão de boas
práticas sobre o tema.
O Capítulo Rio Grande do Sul do PMI® (PMIRS) foi
Capítulo PMIRS
fundado em 9 de
abril 2001.

fundado em 9 de abril de 2001, em Porto Alegre,
onde mantém sua sede, atualmente localizada no
Parque Tecnológico da PUC/RS - TECNOPUC. O
PMIRS reúne mais de 400 profissionais filiados,
sendo que, parte deles, atua de forma voluntária,
contribuindo com diversas atividades desenvolvidas pelo Capítulo.
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Diretoria
de filiação e
voluntariado

Impacto
Social

A Coordenação de Impacto Social fica com a missão de disseminar as boas práticas de gerenciamento de projetos às ONGs, aos jovens e às escolas.
A área se desenvolveu a partir da análise estrutural de algumas organizações não-governamentais,
onde se percebeu aspectos em comum, como a dificuldade de identificar e planejar a resolução de
seus problemas, originados da falta de aplicabilidade prática em gestão de projetos.
O nosso propósito é emancipar essas organizações, através da aprendizagem vivencial das melhores práticas em gerenciamento de projetos,
com ferramentas para auxiliar nossos parceiros
na busca pelos seus objetivos de transformação
social.
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PMIEF®
PMI®
Educational
Foundation

A Fundação Educacional do PMI® (PMI® Educational Foundation) foi fundada em 1990 pelo Instituto
de Gerenciamento de Projetos (PMI®). É uma organização pública de caridade, sem fins lucrativos e não política.
PMIEF fundada
em 1990 pelo PMI®

A Fundação Educacional do PMI® (PMI® Educational Foundation) adotou o slogan “Fortalecendo o futuro do gerenciamento de projetos” para
demonstrar seu compromisso na promoção do
conhecimento de gerenciamento de projetos e
na aplicação de conceitos de gerenciamento de
projeto na sociedade.
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PMIEF®
Propósitos
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O objetivo da Fundação Educacional do
PMI® (PMI® Educational Foundation) é promover o avanço econômico, educativo,
cultural e social através da aplicação, desenvolvimento e promoção de conceitos
de gerenciamento de projetos, teorias e
habilidades para a vida.
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Área Foco
A Fundação Educacional do PMI® (PMI®
Educational Foundation) fornece bolsas de
estudos, confere prêmios honoríficos, realiza pesquisas, prepara e dissemina informações relacionadas ao gerenciamento
de projetos educacionais para enriquecer
a vida através do conhecimento e educação em habilidades fundamentais do gerenciamento de projetos.
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Benefícios

A Coordenação de Impacto Social do PMIRS tem
como objetivo disseminar as melhores práticas
de gerenciamento de projetos e o ensino de ferramentas auxiliares nas organizações. Isso, para
que tenham maior visibilidade das causas raiz dos
seus problemas e para que possam desenvolver
planos de ação mais assertivos. São diversos os
benefícios trazidos através da aplicação das ferramentas, citamos entre eles:

•

Acesso às atividades de capacitação e ferramentas práticas, de forma gratuita, em temáticas relacionadas às melhores práticas de gerenciamento de projetos;

•

Aprimoramento na gestão de projetos sociais;

•

Maior visibilidade dos problemas a serem enfrentados;

•

Rapidez e assertividade na identificação das principais
causas dos problemas;

•

Melhoria contínua, controle dos processos e gradual aperfeiçoamento;

•

Melhor execução dos planos e processos;

•

Organização das ideias do grupo, com foco e objetividade;

•

Estruturação de processos de captação de recursos;

•

Auxílio na melhoria das apresentações dos projetos;

•

Acesso às atividades alinhadas às estratégias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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CASE DE
SUCESSO
_
Projeto
Ação Social

O Projeto Ação Social surgiu em 2018, através de
um Workshop realizado pela equipe de voluntários
do PMIRS, com a aplicação de 4 ferramentas auxiliares: Brainstorming; Diagrama de Ishikawa; Matriz
de Esforço x Impacto e Plano Ação 5W2H, Desta
forma, elas podem ter visibilidade da causa raiz
de seus problemas para desenvolver um plano de
ação mais assertivo.
Dentre as entregas desse projeto podemos citar
as seguintes:
•

Atuação conjunta entre voluntários e ONGs.

•

Workshop.

•

Disseminar melhores práticas de gerenciamento de projetos.

Por meio de seis encontros em cada uma das fa-

CASE DE
SUCESSO
_
Gerente de
Projetos do
Futuro

ses do projeto, a iniciativa buscou capacitar jovens
em fundamentos de gestão de projetos, através
de encontros de mentoria. O principal objetivo
deste foi trabalhar as competências essenciais
para que esses jovens estejam preparados para
o mercado de trabalho e para desenvolver habilidades e conhecimentos em gerenciamento de
projetos.
Dentre as entregas desse projeto podemos citar
as seguintes:
•

Desenvolvimento de jovens entre 18 e 21 anos;

•

Capacitação em gerenciamento de projetos;

•

Preparação para o mercado de trabalho.
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CASE DE
SUCESSO

_
Gerenciamento
de Projetos
na Escola

O projeto do curso foi desenvolvido com o objetivo de criar oportunidades de crescimento
e melhoria na educação fundamental, possibilitando o aperfeiçoamento dos profissionais
envolvidos.
Dentre as entregas desse projeto podemos citar
as seguintes:
•

Capacitação de professores municipais;

•

Melhoria no planejamento de projetos;

•

Oportunidades de crescimento e melhoria na
educação fundamental;

•

_
Principais
Organizações
Sociais
Impactadas

Aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos.

Wimbelemdon, Porto
Alegre/RS

Engenheiro Sem Fronteiras,
Porto Alegre/RS

Renascer da Esperança,
Porto Alegre/RS

Centro Social Madre Assunta
Marchetti, Canoas/RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dezenove de
Abril, Caxias do Sul/RS

Estrela Azul
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Portfólio de
ferramentas
Estas são as principais ferramentas oferecidas
nas capacitações e workshops desenvolvidos pelos voluntários do PMIRS:

BRAINSTORMING

Técnica para gerar ideias utilizada
como uma ferramenta para ideação
e soluções criativas para problemas.
As sessões de brainstorming seguem
várias técnicas diferentes, mas o segredo é reunir muitas ideias e extrair
delas a melhor solução.

MATRIZ DE ESFORÇO
X IMPACTO

A Matriz de Esforço X Impacto é uma
ferramenta para priorização de tarefas. Ela separa os trabalhos em 4 grupos e classifica-os de acordo com o
impacto que será gerado e o esforço
despendido.

DIAGRAMA DE
CAUSA E EFEITO

O diagrama é uma ferramenta visual,
em formato de gráfico. Seu objetivo é
auxiliar as análises das organizações
na procura da causa raiz de um problema.

PLANO DE AÇÃO 5W2H

No Gerenciamento de Projetos é
muito utilizado na fase de planejamento, pois fornece clareza sobre os
principais aspectos de uma atividade
através de sete perguntas que devem
ser respondidas para atingir determinado objetivo.
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Parceria com
o movimento
ODS

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de
Janeiro em 2012. Foi elaborado um conjunto de
objetivos que visam atenuar os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que
nosso mundo enfrenta. A partir do ano de 2021,
de forma oficial, o PMIRS tornou-se signatário do
movimento ODS no Rio Grande do Sul.

SAIBA MAIS EM:

https://rs.movimentoods.org.br/
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Conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares;

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades;

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos;

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas;

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos;

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a
preço acessível à energia para todos;

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
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Construir infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação;

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis;

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

Tomar medidas urgentes para combater a mudança
do clima e seus impactos;

Conservar e usar sustentavelmente dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter
e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade;
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a
parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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Formulário
de cadastro
para as
ONGs
A partir de 2021, o PMI® disponibilizou um canal
exclusivo de cadastro para as organizações soCadastro de
Organizações sociais

ciais interessadas em realizar projetos em parceria com o PMIRS.
Para isso é importante que todos os interessados se cadastrem no site clicando no botão:

QUERO ME CADASTRAR AGORA!
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