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PALAVRA DO PRESIDENTE

O ano de 2016 é especial para o Capítulo Rio 
Grande do Sul do PMI, pois é quando comple-
tamos 15 anos de história. E o fazemos em 
grande estilo, tendo recebido os prêmios de 
Capítulo do Ano (entre capítulo do seu porte) 
e do Programa de Inovação do PMI. Também é 
um ano que está sendo destacado pelos desa-
fios que nós, brasileiros, estamos enfrentando 
na política, na economia e, quero destacar, no 
campo da moral e da ética.O PMIRS quer, como 
vem fazendo há 15 anos, deixar este ano mar-
cado pelo crescimento da nossa comunidade, 
pela geração de benefícios aos nossos filiados, 
aos nossos parceiros e à sociedade em geral. 
Como vamos fazer isso? Enfatizando nossas 
forças, reconhecendo e agindo sobre nossas 
fraquezas e pedindo ajuda quando e onde pre-
cisarmos. Um dos nossos maiores e contínuos 
desafios que, em épocas de instabilidade como 
a que estamos passando, fica mais evidente, é 
reter e aproximar mais nossos filiados, geran-
do mais valor para que o tempo dedicado para 
e em nossa comunidade se multiplique em 
benefícios para eles. E um dos nossos maio-
res valores para fazer isso é a ética, tema de 
matéria nesta edição. Queremos vencer com 
integridade!
Nas páginas da primeira edição da nossa Re-
vista Newsletter de 2016 é possível conferir 
mais detalhes sobre como estamos enfren-
tando esse cenário, e de que forma demos os 
primeiros passos dos nossos quinze anos.

Boa Leitura!
Presidente do PMIRS
Thiago Regal
    

vp.desenvolvimento@pmirs.org.br 

operacoes.processos@pmirs.org.br

diretoria.eventos@pmirs.org.br

projetos.especiais@pmirs.org.br

operacoes.ti@pmirs.org.br
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Como a ética importa para o sucesso das 
organizações
A visão do PMI é que, para ter sucesso, 
as organizações não podem ter somente 
uma estratégia, precisam ter um plano, 
uma cultura de colaboração e compromis-
so, e um time de trabalho.  Outro aspec-
to fundamental nesse processo é a habi-
lidade dos líderes para confiar e mostrar 
confiança, exigência a todos os níveis de 
liderança. O fato de que é típico do tra-
balho dos gerentes de projetos lidar com 
diferentes departamentos, culturas e fu-
sos-horários, exige ainda mais que a sua 
liderança aconteça de maneira justa para 
que resultados sejam alcançados. Para 
isso, o gerente de projetos precisa criar 
um clima de confiança para que o time, os 
fornecedores e os stakeholders cooperem 
para ter a melhor performance. Mas, para 

MATÉRIA DA CAPA

que esse equilíbrio aconteça, é preciso, a 
todo o momento, mais do que agir de for-
ma ética, é preciso fazer escolhas éticas, 
na visão do PMI. Em um artigo publicado 
no Portal ProjectManagement, o espe-
cialista em Melhoria de Processos de Ne-
gócios e TI, Michael Wood, cita uma lista, 
criada pela iniciativa Ethics Scoreboard 
(www.ethicsscoreboard.com), também 
publicada em livro, composta por pon-
tos que chama de racionalizações típicas 
sobre comportamentos éticos. Segundo 
Wood, “quando você se encontra invocan-
do esses tipos de racionalizações (ou seja, 
invocando esses tipos de desculpas), é um 
sinal de que você talvez precise dar um 
passo atrás e desafiar os seus próprios 
estabelecimentos, medos e motivações”. 

As típicas desculpas para comportamentos que podem não ser éticos são:
“Todo mundo faz isso”
“Se não é ilegal, é ético”
“Se esconder atrás de regras ou regulamentos:”
“Não julgueis, para que não sejais julgados” e “Aquele que estiver sem pecado 
atire a primeira pedra” ou “Quem sou eu para julgar?”
“A causa é justa”
“A pessoa envolvida é muito importante”
“Lidando com as ações antiéticas ou erradas de alguém que você respeita”
“É por uma boa causa”

“É o dogma a ser seguido”

 “Não foi minha culpa”

“Se eu não fizer isso, alguém vai”

“A empresa me deve. Eu sou direito“

“Há coisas piores”
“O coração quer o que o coração quer”
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Se pensarmos bem, as expressões são 
até corriqueiras do dia a dia, e as obser-
vamos em quaisquer âmbitos de nossas 
vidas, seja pessoal ou profissional. Só que 
o próprio PMI, no site voltado ao tema éti-
ca – www.pmi.org/ethics, destaca que as 
implicações de comportamentos não-é-
ticos ou aéticos, para aqueles que se en-
contram em posições de autoridade e po-
der, como um gerente de projeto, podem 
ter implicações de longo alcance. Para o 
PMI, liderança é absolutamente depen-
dente de escolhas éticas. Diante disso, 
em momentos de dilemas éticos, Michael 
Wood lembra que o PMI oferece recursos 
que podem ajudar os profissionais “a tra-
balhar com as complexidades e a ajudá-

-los a chegar a uma decisão prudente e 
ética”. Um desses recursos é o framework 
para tomada de decisões éticas: o Código 
de Ética e Conduta do PMI, que completa 
dez anos em 2016. Segundo o PMI, “Ética 
é sobre tomar as melhores decisões pos-
síveis em matéria de pessoas, recursos 
e meio ambiente”. Entre os resultados ou 
os benefícios de ter escolhas éticas estão 
a diminuição de riscos, o alcance de resul-
tados positivos, o aumento da confiança, 
a determinação do sucesso a longo pra-
zo e construção de reputações. Entre os 
valores que orientam a conduta ética dos 
profissionais estão: honestidade, respon-
sabilidade, respeito e justiça.  

“Na minha visão, é impossível desconec-
tar o tema Ética na prática profissional 
em gerenciamento de projetos. Todo o cer-
tificado que adere ao Código de Conduta 
Ética e Profissional tem o dever de fazer 
a coisa certa. Isso quer dizer tomar deci-
sões e entregar resultados baseados em 
princípios éticos como: responsabilidade, 
respeito, equidade e honestidade. Minha 
expectativa é que, cada vez mais, os pro-
fissionais entendam que não é mais sufi-
ciente entregar resultados, mas entregar 
resultados levando em conta os princípios 
éticos, gerando um ecossistema positivo.”

Kelly Oliveira
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O Código de Ética e Conduta Profissio-
nal aplica esses valores para a prática da 
vida real de gestão de projetos. Um as-
pecto importante é que esse código não 
é recomendado ou direcionado apenas 
aos filiados ao PMI, mas a qualquer tipo 
de voluntário atuante na instituição, de-
tentores de certificação, mesmo que não 
filiados, e candidatos à certificação. Todos 
eles devem estar em conformidade com o 
Código, reforça o PMI. O Código de Ética 
e Conduta Profissional do PMI descreve 
expectativas que os gerentes de projetos 
têm de si e dos colegas, articula ideias a 
que os GPs aspiram e comportamentos 
que são obrigatórios, e visa incutir a con-
fiança na profissão, ajudando os indivídu-
os a se tornarem melhores praticantes. 
O Código está disponível no site do PMI 
voltado ao tema, o www.pmi.org/ethi-
cs. Além dele, há outros conteúdos rela-
cionados ao tema, como um Framework 
para tomada de decisões éticas, e fon-
tes de leitura e pesquisa sobre o tema. 
A reformulação desse espaço voltado ao 
tema no site do PMI foi uma das entre-
gas recentes do Ethics Member Advisory 
Group (EMAG), um grupo consultivo para 

assuntos relacionados a princípios, pro-
cedimentos, práticas e promoção da Éti-
ca. Desse grupo, entre os anos de 2013 e 
2014, fez parte a ex-presidente do PMIRS 
(Gestões 2009-2010, 2011-2012), Kelly 
Oliveira. Segundo ela, outros dois focos de 
trabalho recente do grupo têm sido pen-
sar ferramentas para apoiar mentores na 
promoção e disseminação do tópico entre 
os capítulos, e a atuação do EMAG nas re-
des sociais, através da implementação de 
workshops virtuais e a multiplicação de 
posts direcionados ao assunto.

Com composição flexível e variável, inclu-
sive no número de membros, o EMAG atua 
como grupo geograficamente distribuído, 
com, no mínimo, dois encontros pessoais 
ao ano, tendo representantes de diversos 
países como Canadá, África do Sul, Itália, 
Brasil e Estados Unidos. De acordo com 
Kelly, durante os trabalhos no EMAG, a di-
versidade cultural do PMI sempre é uma 
questão muito abordada, já que as ferra-
mentas, o próprio website e a conduta dos 
profissionais devem seguir princípios éti-
cos iguais.

O PMIRS também tem um Código de Ética e Conduta para seus filiados, 
e um documento voltado aos seus voluntários. Desenvolvido em 2010, 
o objetivo do material é tornar mais claros comportamentos que seriam 
adequados às situações cotidianas dos profissionais brasileiros. O do-
cumento está disponível no site do Capítulo. 

Fontes: www.projectmanagement.com e www.pmi.org/ethics 
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1º Leadership Meeting (LIM) é realizado em 
Porto Alegre
No dia 19 de março ocorreu o 1º Leader-
ship Meeting (LIM), na sede do TECNO-
PUC, em Porto Alegre. Evento realizado 
pelo PMI para seus líderes em nível global, 
a primeira edição do Capítulo Rio Grande 
do Sul foi voltada exclusivamente a vo-
luntários atuantes em cargos e com per-

O evento contou com um programa vol-
tado ao desenvolvimento e capacitação 
de lideranças do Capítulo, através de uma 
grade de palestras realizadas pelos VPs, 
diretores e conselheiros. Além deles, con-
vidados especiais deram suas contribui-
ções: o Mentor do PMI no Brasil, Ivo Mi-

fil de liderança. A iniciativa foi organizada 
pela equipe de voluntários da diretoria de 
Operações e Processos, que tem à frente 
Thaís Travi, e é ligada à vice-presidência 
de Desenvolvimento Profissional, do VP 
Alex Rosa.

chalick, a Chapter Partner no País, Hellen 
Almeida, e a Coordenadora de Marketing, 
Roberta Carminatti, assim como o presi-
dente do PMI Paraná e membro da Inte-
gração Nacional dos Capítulos Brasileiros, 
Thiago Ayres. 

DESTAQUES
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Seguindo o formato dos LIMs mundo a 
fora, a programação foi constituída a fim 
de oferecer oportunidades para que todos 
os líderes recebessem informações que 
agregassem conhecimento, conforme sua 
experiência e vivência junto ao PMI. Por 
isso, uma grade de palestras foi compos-

Os representantes do Escritório Central do 
PMI (ou Global Operations Center - GOC) 
no Brasil, Ivo Michalick, Hellen Almeida, 
Roberta Carminatti, compartilharam seus 
conhecimentos com os líderes participan-
tes do evento a partir de três palestras in-
cluídas na programação.  

Hellen Almeida abordou recentes mudan-
ças e novidades que o PMI implementou, 
além de apontar para manuais e guias 
cujo entendimento é essencial para novos 
líderes de capítulos. Uma das recentes al-
terações ocorreu no funcionamento das 
comunidades de práticas e sua integra-
ção via o Portal ProjectManagement, que 
também é uma rede social própria para 
os filiados. A Coordenadora de Marke-
ting, Roberta Carminatti, mostrou como 

ta segundo sinalizações de indicação para 
líderes novatos, líderes experientes e para 
público misto. Entre os grandes temas 
abordados estavam liderança, gestão, 
marketing, competências, governança, 
motivação e habilidades. Confira alguns 
destaques:

essa área do PMI pode colaborar com o 
trabalho dos capítulos, e como o concei-
to de “storytelling” está sendo usado para 
se comunicar com os filiados. “Escutar as 
pessoas, aprender com elas e se colocar 
no lugar delas é uma das posturas aplica-
das e recomendadas pelo PMI”, ressaltou.

O Mentor para o Brasil, Ivo Michalick, vol-
tou a destacar o foco que o PMI tem dado 
às pessoas. Durante sua apresentação, 
afirmou que o PMI tem buscado: maior 
entrega de valor aos filiados; o intercâm-
bio de boas práticas entre Capítulos; ati-
vidades integradas com os mentores e o 
staff do GOC, a fim de acionar recursos 
dessas áreas sempre que possível; e ana-
lisar estratégias do cenário local para en-
contrar soluções específicas e eficazes. 

O que o GOC tem a nos dizer
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O presidente do PMI do Paraná, Thiago 
Ayres, fez os participantes se pergunta-
rem que competências eles buscavam ao 
se envolver com o PMI, não só como filia-
dos, mas também através de um trabalho 
que lembrou ser de um voluntário pro-
fissional. Reconhecimento, aprendizado 
e networking foram as motivações mais 
citadas. E como direcionar o tempo como 
voluntário do PMI a fim de alcançar essas 

O desenvolvimento da Inteligência Emo-
cional em projetos foi o tema de outra 
palestra, ministrada pelo VP de Expansão 
e Branches, Leandro Vignochi. Ele mos-
trou que a atenção ao tema pelo geren-
te de projetos pode estar relacionada à 
maior assertividade dos projetos. Vigno-
chi abordou ferramentas e técnicas que 
estão relacionadas ao aprimoramento da 
inteligência emocional. São elas: auto-
consciência, autogerenciamento ou au-
tocontrole, consciência social e gestão de 
relacionamento. Como a atenção a essas 
posturas pode colaborar com os profis-
sionais envolvidos em projetos? O pales-

finalidades da melhor forma? Ayres lem-
brou que o próprio PMI oferece caminhos 
para isso, e que eles vão além do estudo 
e da prática do PMBOK®, uma referência 
em boas práticas de gerenciamento de 
projetos. Duas menções feitas pelo pales-
trante foram o “PMI® Talent Triangle” e o 
PMCD Framework, uma Estrutura de De-
senvolvimento da Competência de Geren-
te de Projetos que está na segunda edição 
e tem tradução em português. O Triângulo 
de Talentos do PMI representa o conjunto 
de habilidades críticas que as organiza-
ções globais têm demandado dos profis-
sionais de projetos. O documento ilustra 
as três áreas de habilidades que os em-
pregados precisam. Elas são o gerencia-
mento técnico de projetos, a liderança e o 
gerenciamento estratégico e de negócios.

trante relembrou aos participantes que 
o Gerenciamento de Projetos significa a 
realização de tarefas por meio de outras 
áreas, entre as quais citou a comunicação, 
os recursos humanos, a integração e as 
partes interessadas. 

Precisamos falar sobre competência 
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A Shinsei Kan é a nova empresa integran-
te do Programa Mantenedor do PMI-RS 
que, entre os objetivos, promove e apoia 
o desenvolvimento e a aplicação dos co-
nhecimentos, práticas, e padrões do PMI 
Global, e o Profissionalismo em Gerencia-

mento de Projetos através das organiza-
ções do Rio Grande do Sul. Segundo o só-
cio da Shinsei Kan, Leandro da Rosa, um 
dos três pilares da empresa é a Gestão 
de Projetos. “Estar vinculado ao PMI-RS, 
através do Programa Mantenedor, é fun-
damental para manter a sinergia e o ali-
nhamento da empresa, pois seus associa-
dos e seu propósito enquanto instituição 
estão intimamente ligados ao propósito 
da empresa na aplicação das práticas de 
gestão de projetos para o mercado”, jus-
tifica Rosa. 

As outras palestras que contemplaram as 
trilhas que organizaram a programação 
do LIM foram “Construindo times para o 
sucesso”, com o conselheiro Roberto Pe-
try, “Todo Gerente de Projetos precisa ser 
um vendedor”, com o ex-presidente André 
Voltolini, “PMO Next Generation e Gover-
nança 2016”, com o VP Samuel Dall’Agnol 
e o diretor Rodrigo Morais, “O voluntaria-
do e o desenvolvimento de competências: 
você está ajudando o seu time a crescer?”, 
com a VP Rita Tomillin, “Gerenciamen-

to do tempo: turbinando a produtividade 
pessoal”, com o VP Alex Rosa, “Habilida-
des para a vida”, com o diretor Vitor Hugo 
Hoffmann e o conselheiro Fábio Giordani, 
e “Motivação e Inspiração: revelando os 
genes”, com o VP Guilherme Souto. Por 
fim, conselheiro Rogério Severo e Adilson 
Pize, ambos participantes de comunida-
des de práticas do PMI e ex-diretores do 
PMIRS, falaram sobre o Código de Ética e 
Conduta do PMI e do PMIRS, e as Políticas 
Corporativas das instituições. 

Shinsei Kan é novo Mantenedor do PMIRS

A Shinsei Kan é a sétima empresa a aderir ao Programa 
Mantenedor do PMI-RS, após CA Technologies, Excellen-
ce, IntellyIT, Solluzione, Lamb Construções e Engenharia e 
Technique Engenharia. 
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Depois de alguns encontros ao longo dos 
meses de dezembro e janeiro, integrantes 
da diretoria executiva, assim como volun-
tários com funções de liderança, definiram 
e apresentaram os projetos que devem fa-
zer parte do portfólio de 2016 do Capítulo 
Rio Grande do Sul. Segundo o presidente 
Thiago Regal, um dos principais objetivos 
dessa revisão do planejamento estratégi-
co (PE) foi criar ações que resultassem em 
maior valor aos filiados. Os projetos estão 
sendo apresentados e detalhados para os 
membros e demais stakeholders ao longo 
dos meses.

Para falar sobre esse processo, a entre-
vista desta edição da Revista Newsletter é 
do VP de Governança e Finanças, Samuel 
Dall’Agnol, que destaca a geração de no-
vas oportunidades de networking e va-
lorização dos filiados entre os principais 
benefícios da revisão do PE. Segundo o 
VP, esse processo foi facilitado pelo exce-
lente trabalho construtivo que vem sendo 

realizado por todas as gestões do PMIRS. 
E, neste ano, valores como simplicidade, 
ética e profissionalismo são reforçados, 
ajustando diretivas estratégicas para tor-
nar mais claro os objetivos que o Capítulo 
pretende alcançar nos próximos anos.

Quais projetos foram incluídos no PE? O 
que eles agregam aos filiados? Com base 
em quais necessidades eles foram pen-
sados?

As principais novidades no PE deste ano 
estão na geração de novas oportunidades 
de networking e valorização dos nossos 
filiados. A organização de eventos conti-
nuará sendo prioridade. Além daqueles já 
consagrados, como o Seminário, que este 
ano passará a ser chamado de Congresso, 
o Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha, que 
será promovido a Seminário, e os PMDays, 
posso destacar o retorno do tradicional 
“Almoce com o PMI-RS”. O PMI-RS tam-
bém pretende levar alguns dos nossos 
eventos para serem realizados no interior 
do Estado, principalmente nos Branches 
da Serra Gaúcha e do futuro Extremo Sul. 
Como networking foi o ponto mais valo-
rizado pelos filiados na última pesquisa 
de satisfação realizada no final de 2015, 
esperamos aumentar a geração de valor 
para todos os nossos filiados. Essas são 
algumas das novidades do PE 2016. Em 
breve devemos disponibilizar o PE com-
pleto para que todos os filiados conheçam 
nossos planos.

Revisão do Planejamento Estratégico do 
PMIRS foca na geração de oportunidades de 
networking e na valorização dos filiados  

ENTREVISTA

Samuel Dall’Agnol
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O que o PMIRS vai fazer de diferente nes-
te ano? Em que medida será mais ativo 
e o que agregará mais para a sociedade 
civil, de forma geral?

O ano de 2016 apresenta muitos desa-
fios, não apenas ao PMIRS, mas a todas 
as empresas e instituições do nosso país. 
Conosco não será diferente. Teremos que 
ser bastante criativos para entregar a 
mesma qualidade de outros anos. Através 
de ações como o PMIEF (PMI Educatio-
nal Foundation), que já fizemos um pilo-
to no ano passado, pretendemos levar o 
conhecimento de gerenciamento de pro-
jetos para as escolas gaúchas, alcançan-
do crianças e adolescentes, ensinando-as 
desde cedo métodos para transformar 
sonhos em realidade. 

De que forma o Capítulo evoluiu na sua 
maturidade em 2015 e como isso se re-
fletirá em 2016?

Em 2015 trabalhamos para evoluir meto-
dologias e formas de trabalho que já vi-
nham dando certo. No aspecto de gestão 
de projetos, conseguimos implantar uma 
ferramenta de gestão (Project Builder), 
adaptamos nossa metodologia para que 
fizesse uso dos benefícios dessa ferra-
menta e treinamos nossos Gerentes de 
Projetos. O trabalho realizado no ano pas-
sado já está mostrando resultados, todos 

os projetos apresentados durante as reu-
niões de PE foram suportados pela ferra-
menta. Acredito que o PMI-RS está dando 
um grande salto de maturidade na gestão 
dos seus projetos baseado nos três pilares 
fundamentais: Processos (metodologia), 
Ferramentas (Project Builder) e Talentos 
(nossos voluntários). Na organização de 
eventos, documentamos e simplificamos 
processos. Em 2016 poderemos reapro-
veitar as lições aprendidas nos anos ante-
riores e evoluir ainda mais nossos já qua-
lificados eventos.

Quais são os próximos passos após a 
finalização da etapa de reuniões do PE 
que já ocorreu?

Após a conclusão das reuniões, as pro-
postas aprovadas partem para a etapa de 
planejamento detalhado e início da exe-
cução. Durante o ano, mensalmente, os 
projetos serão acompanhados e suporta-
dos pelo PMO do Capítulo. O uso da meto-
dologia permitirá muitos benefícios. Para 
os filiados, proverá visibilidade sobre o 
andamento de cada um dos projetos pla-
nejados. Para os voluntários, os gestores 
dos projetos terão uma equipe à dispo-
sição para apoiá-los e ajudá-los a se de-
senvolverem como gerente de projetos, 
agregando um grande valor à sua carreira.
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A edição comemorativa da pós-graduação 
em Gerenciamento de Projetos com foco 
em Tecnologia da Informação, realizada 
pela Faculdade de Informática da PUCRS 
em parceria com o PMIRS, teve início em 
março. A 10ª edição do curso tem como 
novidade uma aproximação e parceria 
junto a empresas e profissionais atuantes 
dentro do Parque Tecnológico da universi-
dade, o Tecnopuc. Além disso, a integração 
com profissionais com experiência acadê-
mica, filiados ao PMIRS, foi reforçada, com 
o objetivo de orientar e ajudar a ampliar 
os conhecimentos e networking dos alu-
nos. O principal foco pedagógico da nova 

edição é trabalhar baseado nas lições 
aprendidas nos dez anos da parceria en-
tre as duas instituições na realização des-
se MBA, aplicando as melhores práticas e 
metodologias para a formação de líderes 
de projetos. O aluno matriculado também 
passa automaticamente a ser inserido no 
mundo PMI, através de sua filiação, além 
de ter seu ingresso garantido na 13ª edi-
ção do maior evento de gerenciamento de 
projetos do país, que este ano recebe o 
nome de Congresso Internacional de Ge-
renciamento de Projetos PMIRS, e acon-
tecerá em novembro, em Porto Alegre.

EDUCAÇÃO

Parceria com Faculdade de Informática 
da PUCRS chega ao décimo ano

Convênio inovador com a UFRGS é firmado
A UFRGS recebeu inscrições e deu início, 
no mês de março, ao Curso de Especia-
lização em Gestão de Projetos, promo-
vido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção em parceria 
do PMIRS. Essa é a primeira iniciativa re-
sultante do convênio firmado no final de 
2015 com a UFRGS, que pretendeu ser o 
primeiro passo para realização de ações 
conjuntas com o objetivo de disseminar 
o conhecimento sobre gerenciamento de 
projetos.
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Entre os diferenciais dessa especializa-
ção está o fato de ser direcionada a outros 
campos além da engenharia, apesar de 
estar relacionada a um curso dessa área, 
mas ser voltada ao desenvolvimento de 
profissionais que atuam ou pretendem 
atuar com o gerenciamento de projetos 
em diversas áreas, como educação.   Os 
conteúdos programados para compor o 
curso dão uma ideia dessa diversidade e 

O Convênio assinado entre PMIRS e Uni-
sinos está alinhado com o propósito da 
disseminação de boas práticas em geren-
ciamento de projetos. A parceria foi for-

complexidade que se pretende. Entre eles 
estão comunicação e gestão com stake-
holders, ciclo de vida em projetos e gestão 
da complexidade, gestão de requisitos, 
escopo e qualidade, liderança e gestão de 
recursos humanos em projetos, gestão de 
riscos em projetos, programas e portfó-
lios, gestão de portfólio na prática e ges-
tão ágil de projetos, gestão organizacional 
de projetos e PMO. 

malizada no dia 15/03, com a presença 
do presidente do PMIRS, Thiago Regal, e 
do conselheiro, ex-presidente e um dos 
fundadores do Capítulo Rio Grande do 
Sul, Marco Antônio Kappel Ribeiro, e dos 
representantes da Unisinos: o diretor da 
Unidade Acadêmica de Educação Conti-
nuada, Prof. Dr. Francisco Zanini, e o Coor-
denador do MBA, Prof. Mestre Ivan Brasil 
Galvão dos Santos.

Parceria é firmada com a Unisinos 
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Uma palestra sobre o que é o PMI, sua 
atuação no Estado e o mercado profis-
sional de gerenciamento de projetos foi 
realizada no Centro de Ciências Exatas e 

A iniciativa reuniu mais de 30 filiados no 
restaurante Panorama, na PUCRS. O Al-
moce com o PMI voltou à grade de even-
tos do Capítulo este ano e deve acontecer 
a cada dois meses. As próximas datas são 
04/05, 06/07 e 08/09.  Os objetivos do 

O primeiro evento do PMIRS no ano foi re-
alizado pelo grupo de voluntários que tra-
balham pela formação do Branch Extremo 
Sul do Capítulo Rio Grande do Sul do PMI, 
e aconteceu em Pelotas no dia 19 de fe-
vereiro. A iniciativa reuniu estudantes e 
outros interessados para uma palestra 
do VP de Branches e Expansão do PMIRS, 
Leandro Vignochi, sobre Gestão de Riscos 
estratégicos em projetos: gerenciando 
riscos em época de crise, na Faculdade de 
Tecnologia Senac Pelotas. 

Tecnologia da UCS. A apresentação foi fei-
ta pelo ex-presidente do PMIRS, André 
Voltolini, para 20 estudantes. 

encontro são oportunizar o networking, 
com apresentação e integração de novos 
filiados, atualizar os participantes sobre 
recentes conquistas e notícias do Capítulo 
Rio Grande do Sul, além de informar sobre 
a agenda de eventos recorrentes. 

14/03
 “Conheça o PMI” em Caxias do Sul

22/03
Almoce com o PMI

19/02 Palestra Gestão de Riscos estratégicos em 
projetos: gerenciando riscos em época de crise 

PARTICIPAÇÕES
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22/03 
Seminário dos Contratos de Gestão do Município de Porto Alegre

01/04 
LIM LATAM 

O PMIRS estava entre as instituições par-
ticipantes do Seminário dos Contratos 
de Gestão do Município de Porto Alegre. 
Estiveram presentes o Presidente Thia-
go Regal e Marco Kappel Ribeiro, mem-
bro do Conselho Consultivo, a convite da 
Secretária Izabel Matte, titular da Secre-
taria Municipal de Planejamento Estra-
tégico e Orçamento.  No evento, foram 

O presidente Thiago Regal e o VP de Bran-
ches e Expansão, Leandro Vignochi, pa-
lestraram durante o LIM América Latina, 
entre os dias 1º e 3 de abril em Lima, no 
Peru. O tema da apresentação foi o case 
de Núcleos de Gerenciamento de Proje-
tos, desenvolvido pelo PMIRS no Estado, 
e que detalhou o trabalho realizado para 
a abertura do Branch Serra Gaúcha e o 
qual está sendo realizado pela formação 
do futuro Branch Extremo Sul. O Encontro 
do Instituto de Liderança do PMI – 2016 
– América Latina (LIM América Latina) é 
desenhado para inspirar e dar suporte a 
líderes e voluntários, fortalecendo suas 

firmados os contratos de gestão de cada 
órgão municipal a serem executados em 
2016, além do reconhecimento do tra-
balho de servidores e equipes no ano de 
2015, com o Prêmio Loureiro da Silva. O 
evento contou com a presença do prefeito 
José Fortunati, o vice-prefeito Sebastião 
Melo, secretários e gestores da prefeitura 
de Porto Alegre. Segundo o Presidente do 
PMIRS, foi uma ótima oportunidade para 
ver mais uma vez o trabalho qualificado 
que vem sendo feito na Prefeitura na área 
de gestão e gerenciamento de projetos. 
“O convite ao PMI-RS demonstra a recep-
tividade que a instituição vem receben-
do nesta aproximação com a Prefeitura, 
construção feita desde o início de 2015”, 
destaca Regal.

habilidades de liderança para beneficiar 
tanto as operações do capítulo como o 
desenvolvimento de sua carreira.  

CEO do PMI, Mark Langley, VP Leandro Vigno-
chi, VP Practitioner Markets PMI, Brien Weiss, 
e o Presidente Thiago Regal.
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04/04 
“Conheça o PMI” na Ulbra

13/04
 Evento exclusivo para voluntários 

16/04 
Almoço com Projetos 

A palestra “Como potencializar seus rela-
cionamentos através do Linkedin”, com a 
especialista Gabriela Dutra, reuniu quinze 
filiados voluntários na noite de 13 de abril. 
A iniciativa é parte do projeto ‘Aprender 
para Crescer’, que reúne eventos de diver-
sos tipos, organizados pelo PMIRS para 

Retomando a atração desenvolvida o ano 
passado, o Almoço com Projetos teve sua 
primeira edição deste ano no dia 16 de 
abril. Além da programação voltada ao ne-
tworking, o evento contou com a palestra 
“Gerenciamento de Projetos - Pensando 
fora da caixa”. O tema foi  apresentado 
por Tironi Ortiz, CEO da Imply Tecnologia 
Eletrônica. O evento não é restrito a filia-
dos e, portanto, aberto a comunidade. Na 
ocasião, participaram 60 pessoas. 

O conselheiro e novo diretor de Relações 
Institucionais, Marco Kappel Ribeiro, pa-
lestrou para alunos dos cursos de Enge-
nharia e TI da Ulbra. A palestra foi um nos 
moldes do Conheça o PMI, referente ao 
PMI e o PMIRS. 

seus voluntários. A iniciativa faz parte do 
Programa Voluntariado e tem a finalidade 
de desenvolver atividades voltadas exclu-
sivamente aos voluntários, que contribuam 
com seu aprendizado e contínuo desenvol-
vimento na área de gerenciamento de pro-
jeto. Esse foi o primeiro evento do ano.



18 PMI Rio Grande do Sul Chapter

PMIRS NA MÍDIA

12/01 11/02 

08/02 

14/01 

20/01  

Curso de Especialização em Gestão 
de Projetos na UFRGS

Curso de Gerenciamento de Projetos 
com Ênfase em TI na PUCRS 

24 Jornal do Comércio - Porto Alegre

Esportes

Terça-feira
12 de janeiro de 2016

Confirmando todas as previ-
sões, Lionel Messi recebeu ontem, 
pela quinta vez, a Bola de Ouro da 
Fifa. O argentino, que venceu entre 
2009 e 2012, retorna ao topo depois 
de ter sido superado pelo portu-
guês Cristiano Ronaldo em 2013 e 
2014. Entre as mulheres, a escolhida 
foi a norte-americana Carly Lloyd.

Messi foi eleito por 41,33% do 
colégio eleitoral, composto por ca-
pitães e técnicos de cada uma das 
seleções da Fifa e por um jorna-
lista de cada país federado à enti-
dade. Cristiano Ronaldo ficou em 
segundo, com 27,76% dos votos. 

Neymar, finalista pela primeira 
vez, foi o terceiro, com 7,86%. 

“É muito bom voltar aqui de-
pois de duas conquistas do Ronal-
do. É incrível que seja a quinta. 
Vislumbrava isso quando era pe-
queno. Queria agradecer a todos 
que votaram em mim e aos meus 
colegas”, disse Messi.

Se o prêmio não veio para 
o Brasil com Neymar, o atacante 
Wendell Lira superou Messi e o ita-
liano Alessandro Florenzi e venceu 
o prêmio Puskas, entregue ao autor 
do gol mais bonito da temporada. 
O brasileiro subiu ao palco choran-

do e disse que se sentia honrado de 
estar na companhia de seus ídolos. 
O gol vencedor aconteceu no jogo 
entre Goianésia e Atlético-GO, pelo 
Campeonato Goiano. Em ação pelo 
primeiro clube, Lira recebeu um 
passe alto na entrada da área e, de 
costas para o gol, emendou um vo-
leio para balançar as redes.

Durante a cerimônia, em Zu-
rique, na Suíça, foi apresentada a 
seleção dos melhores jogadores de 
2015, que tem Neuer; Daniel Alves, 
Thiago Silva, Sergio Ramos e Mar-
celo; Iniesta, Modric e Pogba; Ney-
mar, Messi e Cristiano Ronaldo.

Bola de ouro

Lionel Messi vence pela quinta vez; 
brasileiro é o autor do gol mais bonito

FABRICE COFFRINI/AFP/JC

LIDERANÇAS – Foram prorroga-
das até 22/1 as inscrições para o 
programa Geração DUX – Lide-
ranças Inspiradoras promovido 
pela Fundação Gerações, com 
apoio do CIEE-RS. O programa é 
voltado ao desenvolvimento de 
jovens lideranças. Podem parti-
cipar jovens de até 29 anos que 
já estejam em mais da metade 
de qualquer curso do Ensino 
Superior ou com até dois anos 
da conclusão. A capacitação é 
gratuita e as inscrições podem 
ser feitas no site www.geracao-
dux.com.br.

HCPA – O Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) abre as 
inscrições para concurso público 
(edital 1/2016) para a seleção de 
profissionais de níveis Superior 
e Médio. O prazo termina no dia 
15/2. Site: www.faurgsconcur-
sos.ufrgs.br.

TERAPIA – No dia 8/4, será rea-
lizado o curso intensivo, em três 
turnos, com o tema Vida a dois: 
in/fidelidades em terapia. Local: 
salão nobre do Grêmio Náuti-
co União, na rua João Obino, 
300, em Porto Alegre, em três 
turnos. O curso será ministrado 
pela psicóloga e psicoterapeuta 
individual e de casais, Iara L. 
Camaratta Anton. Informações 
adicionais pelo site www.iara-
camaratta.com.br e pelo e-mail: 
iaracamaratta@gmail.com.

PROJETOS – O Curso de Es-
pecialização em Gestão de 
Projetos, promovido na Escola 
de Engenharia da Ufrgs em 
parceria com o PMI-RS, está com 
inscrições abertas até 15/2. As 
aulas estão previstas para come-
çarem no dia 16/3, e acontecerão 
nas quartas-feiras, das 19h às 
22h30min e nas sextas-feiras, 
das 14h às 22h, duas semanas ao 
mês. Site: www.pmirs.org.br.

CIEE-RS – A campanha #Verão-
comVagas do Centro de Inte-
gração Empresa Escola do Rio 
Grande do Sul (CIEE-RS) inicia 
a sua quinta edição. A ideia é 
mostrar que a época de férias 
pode ser um bom período para 
adolescentes e jovens buscarem 
a inserção no mundo do traba-
lho aproveitando as oportunida-
des de estágio e aprendizagem. 
Site: www.cieers.org.br.

FEEVALE – Estão abertas as 
inscrições para a quinta edição 
da pós-graduação em Terapia 
Intensiva da Universidade Fee-
vale. O curso tem como premis-
sa capacitar os profissionais de 
saúde para atuarem na assis-
tência ao paciente gravemente 
enfermo, internado em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). As 
aulas se iniciarão no dia 18/3, 
data limite para as inscrições. 
Site: www.feevale.br/pos. Fone: 
(51) 3586-8822. 

VESTIBULAR - A Faculdade de 
Tecnologia Alcides Maya está 
com inscrições abertas para o 
Vestibular Complementar nos 
cursos de Redes de Computa-
dores e Sistemas para Internet. 
A prova ocorrerá no dia 26/1, 
às 19h, na rua Dr. Flores, 396, 
em Porto Alegre ou por meio 
de agendamento. Site: www.
alcidesmaya.com.br. Fone: 3254. 
8383.

COMÉRCIO – De 21 a 24/3 será 
realizado na CDL Esteio o curso 
Atenda com Atenção, Responsa-
bilidade, Talento e Entusiasmo. 
As matrículas estão abertas 
e podem ser feitas pelo fone 
3458.2886.

ADMINISTRAÇÃO – Até o 
dia 18/1, será possível fazer as 
inscrições no Programa de Pós-
-Graduação em Administração 
Universidade de Passo Fundo. Já 
o Programa de Pós-Graduação 
em Direito inscreve até o dia 1/2 
e o Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia, até o dia 4/3. 
Os processos devem ser feitos no 
site www.upf.br/pos.

FINANÇAS – A Câmara de 
Indústria Comércio e Serviços 
de Caxias do Sul (CIC) promo-
verá, nos dias 18 e 20/1, das 
19h às 22h30min, o curso de 
Análise das Demonstrações 
Financeiras para contadores e 

não contadores, com Jaime Luiz 
Prux Jr., mestre em Finanças 
pela Ufrgs. Local: rua Ítalo Victor 
Bersani, 1.134, em Caxias do 
Sul. Fones: (54) 3218-8038. Site: 
www.cic-caxias.com.br.

LEGISLAÇÃO – A Câmara de 
Indústria Comércio e Serviços de 
Caxias do Sul (CIC) fará, no dia 
21/1, das 8h30min às 12h e 13h 
às 17h30min, o curso Análise 
da Legislação Trabalhista – com 
base nas últimas alterações da 
legislação e súmulas do TST, 
com o facilitador, Ivo José Palu-
do, advogado. Local: rua Ítalo 
Victor Bersani, 1.134, em Caxias 
do Sul. Fones: (54) 3218-8058 e 
3218-8038. Site: www.cic-caxias.
com.br.

VESTIBULANDOS – No dia 21/1, 
haverá o Vestibular de Verão da 
Faculdade Dom Bosco de Porto 
Alegre. Cinco são as graduações 
oferecidas: Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, En-
genharia Ambiental e Sanitária, 
Sistemas de Informação. Site: 
www.faculdade.dombosco.net. 
Tel.: 3361-6700.

UERGS – A Uergs ofertará 1.465 
vagas para os cursos de gradu-
ação, em 2016, em 23 unidades. 
Para este ano, foram abertos 
dois cursos novos: Bacharelado 
em Agronomia, em Vacaria, e 
Licenciatura em Letras: Língua 

Portuguesa e Literaturas de Lín-
gua Portuguesa, na unidade em 
Porto Alegre. Site: www.uergs.
edu.br.

FACCAT – Estão abertas até o 
dia 15/3 as inscrições para os 
cursos de pós-graduação das 
Faculdades Integradas de Ta-
quara (Faccat). Entre os cursos 
de pós-graduação, estão: MBA 
em Gestão Empresarial, MBA 
em Comportamento Humano 
nas Organizações, MBA em 
Controladoria e Finanças, MBA 
em Logística Empresarial. Site: 
www.faccat.br.

MODA – Universidade de Passo 
Fundo (UPF) oferece especiali-
zação em Produção de Moda e 
styling. O início das aulas está 
previsto para 8/4 e a coorde-
nação do curso está a cargo da 
professora Rosania Hobolt. As 
inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas até 15/3 pelo site 
www.upf.br/pos.

IDIOMAS – A professora Lais 
Pádua Leite, com proficiência 
em inglês pela University of Mi-
chigan, Estados Unidos, oferece 
aulas de inglês para brasileiros e 
de português para estrangeiros. 
Assim como serviços de tradu-
ção e intérprete, e de assistência 
a estrangeiros. E-mail: lais_lei-
te@hotmail.com; tel.: (51) 3381-
1764 e 9590-7605.

CurSoS e CoNCurSoS dIVerSaS

José Simão não escreveu sua coluna hoje

tecmasul.com.br
51 3373.5509

LOCAÇÃO
DE SALAS E
AUDITÓRIOS:

• Turno ou dia;
• Ideal para coaches,
treinamentos,
workshops e palestras.

FAÇA SEU
EVENTO AQUI.

Argentino vibrou ao superar rival, enquanto Wendell Lira chorou no palco

FABRICE COFFRINI/AFP/JC
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