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PALAVRA DA DIRETORIA

Caros filiados, voluntários e comunidade de gerenciamento de
projetos do estado do Paraná. Temos excelentes novidades para
compartilhar com vocês. Os projetos estratégicos do PMI Paraná
estão caminhando conforme planejado e os bons resultados já estão
aparecendo.
O nosso programa de voluntariado, um dos pilares estratégicos
do chapter, realizou nesse último período, duas chamadas para novos
voluntários. Essas chamadas foram direcionadas para as regiões
Oeste - que contempla as cidades de Foz do Iguaçu, Toledo e
Cascavel - e Norte do estado – com as cidades de Maringá, Londrina,
Campo Mourão e proximidades. O resultado dessas chamadas foi a
inclusão de 30 novos voluntários, o que fará com que o PMI Paraná
esteja cada vez mais presente e atuante junto a nossos filiados e a
comunidade em geral nessas regiões.
Evento de muito sucesso que disseminou as boas práticas em gerenciamento de
projetos na região. Também tivemos a realização de dois Happy Cases, um em Toledo e outro e
Foz do Iguaçu. E aguardem que novos eventos e projetos estão sendo programados para
essas regiões.
Enfim amigos, nós da Diretoria do PMI Paraná, bem como nosso excelente time de
voluntários, estamos muito engajados e trabalhando fortemente para o crescimento e
reconhecimento dos profissionais de gerenciamento de projetos por todo o estado. Assim fica
aqui o convite para que vocês juntem-se a nós, e juntos criaremos um capítulo cada vez mais
valoroso, pois boas coisas acontecem quando você se envolve com PMI. Um grande abraço.
Ricardo Otto Rebel
Diretor de Gestão de Pessoas e Voluntariado

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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NOTÍCIAS

CPGP 2015

.
No mês de Outubro o Chapter do PMI Paraná
realizou o Congresso Paranaense de
Gerenciamento de Projetos 2015, nos dias 15 e 16 de Outubro no Lizon Hotel em Curitiba-PR.
Este evento teve como principais objetivos divulgar as Boas Práticas de Gerenciamento de
Projetos, Capacitar os profissionais, através da discussão de cases e lições aprendidas, Discutir
técnicas, ferramentas e metodologias, no intuito de auxiliar a prática cotidiana e principalmente
propiciar a troca de experiências e conhecimentos entre profissionais de diferentes setores,
promovendo um ambiente de integração e networking para esses profissionais.
O evento contou com palestras, workshops e keynotes com profissionais de grande
representativadade na área de Gerenciamento de Projetos. Fique ligado nos meios de
comunicação do PMI-PR, estaremos publicando uma edição especial da Newwsletter com
toda a cobertura deste grande evento!

Acompanhe os Canais de Comunicação do Capítulo PMI Paraná

Facebook.com/pmipr

Twitter.com/pmipr

Instagram.com/pmipr

Linkedin.com/company/pmi-pr

Pmipr.org.br

Youtube.com/pmipr

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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CPGP 2015

NOTÍCIAS
.

O GP Oeste 2015 aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto de 2015 nas dependências da
Fundação Parque Tecnológico Itaipu reunindo um público de mais de xx pessoas. O evento
teve como principal objetivo disseminar as boas práticas de gerenciamento de projetos na
região, estimulando o desenvolvimento territorial, por meio da troca de experiências e
conhecimento, aproximando as empresas, universidades e instituições públicas e de terceiro
setor da região.
A programação foi bastante diversificada, contando com a apresentação de
palestrantes renomados como Aline Castro, Bruno Peres de Aguiar, Dayse Ribas e Edilson
Fontenelle, abordando temas atuais na área de gerenciamento de Projetos.
Alem das palestras, o evento contou com os Workshops Gerenciamento Ágil de Projetos,
apresentado por Fabio Cruz e Como Definir Indicadores de Desempenho para um PMO,
apresentado por Rodrigo Thahira, onde os participantes tiveram a oportunidade de aplicar
num case prático as técnicas apresentadas.
O evento também foi uma oportunidade para que a comunidade pudesse submeter
artigos científicos e cases profissionais, dos quais foram avaliados por professores qualificados
na temática de gerenciamento de projetos.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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NOTÍCIAS

12 Seminario Gerenciamento de
Projetos - PMI RS
.
Com o tema “Estratégia, agilidade e negócios:
os novos desafios do gerente de projetos”, sugerido
pelos filiados do PMI – RS, o 12º Seminário de
Gerenciamento de Projetos, foi realizado na cidade
de Porto Alegre, na semana de 14 a 18/09.
O evento contou com a participação de mais
de 800 pessoas, que tiveram a oportunidade de
participar de palestras, workshops e debates,
reunindo grandes nomes da comunidade de
gerenciamento de projetos como Ricardo vargas,
Ricardo Triana e José Finocchio Junior.

A equipe de voluntários do Capítulo do PMI Paraná, Klaiton Bee, Melany Guedes e Ana
Oliveira, também estiveram presentes no evento, interagindo com os parceiros do Rio Grande
do Sul e compartilhando suas experiencias com os demais voluntários do PMI Paraná.
O Seminário tem como marca a organização pelos voluntários e filiados do PMI-RS, que
não somente discutem o tema do evento, bem como, participam ativamente da comissão que
faz entrega deste brilhante evento.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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FILIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Parabéns Leandro pela Certificação
PMP!

.

Ronaldo Ferreira Conquista
Certificação PMP!

Leandro Zem conta como foi a
preparação para a realização da prova em
Junho/2015:

Com muito orgulho, o
PMI Paraná
com parabeniza Ronaldo
Ferreira
pela obtenção
da certificação PMP:

“Fiz um plano de estudos de 90 dias
para obter a certificação PMP. Comecei com
o curso preparatório, leitura do PMBoK e
simulados parciais. Nas últimas semanas me
dediquei em revisar os assuntos que tinha
mais dificuldade, fazer muitos simulados, e
treinar as fórmulas. Meu plano iniciou com 2
horas diárias de estudo de segunda a sexta,
depois passei a 3 horas.”

“A certificação PMP é
um desafio
que exige preparação. O primeiro
passo foi elaborar um plano, que incluiu um
curso preparatório, filiação ao PMI e capítulo,
elaboração do “application”, plano de
estudos, o qual encerraria com a realização
da prova.

Na prova, levei 3h30min para
responder as 200 questões, e mais 25min
para revisar as questões que eu marquei
para revisão, ou seja, consumi quase todo o
tempo disponível de 4h.

Desejo sucesso a
todos os colegas de
gestão de projetos em
suas
jornadas
para
obtenção da Certificação
PMP.”

A fase final de estudos teve duração
de 10 semanas com estudos diários
envolvendo conceitos, exercícios e simulados.
Além do conhecimento para o exame, você
precisa se preparar fisicamente.
Obter a Certificação PMP é uma
realização especial na vida do Profissional de
Projetos, pois requer muita dedicação,
disciplina, tempo e bons materiais de apoio.
Agora como PMP, as expectativas de
reconhecimento,
valorização,
novas
oportunidades e desafios são elementos
chaves na visão de futuro da carreira”

O
PMI
Paraná
parabeniza Leandro pela
obtenção da Certificação
PMP.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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FILIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
.

Fabio Pitorri é Agora Filiado ao PMI
Paraná

Robson Ferezin consegue Certificação
PMP!

O PMI Paraná, tem a honra de
comunicar que Fabio Pitorri é o mais recente
filiado no nosso Chapter.

O PMI Paraná parabeniza Robson
Ferezin
pela
recente
conquista
da
Certificação PMP.

Fábio é um talento ímpar e uma
inspiração para todos os que desejam trilhar
o caminho das certificações. Além disso,
também
tem
a
generosidade
em
compartilhar seu profundo conhecimento
com a comunidade de Gerenciamento de
Projetos.

Veja o depoimento dele sobre os
estudos e o exame:

"Eu não estudei todos os dias apenas
nos últimos 3 meses... Eu estudo o
Gerenciamento de Projetos há 7 anos,
quando me tornei um "GP".
Neste período, ainda fiz um MBA na
área, gerenciei mais de 100 projetos, ministrei
incontáveis aulas sobre o tema e filiei ao PMIPR, mas faltava o maior desafio: ser PMP.
Para tanto, é preciso mais do que
dedicação nos estudos e experiência! É
necessário aprender um pouco todos os dias
e amar o gerenciamento de projetos!"

Fábio é MSc, MBA, Portfolio, Program
and Project Management Coach e também
conquistou as seguintes certificações do PMI:
PfMP, PgMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMIACP e CAPM.
Seja Bem Vindo ao Capítulo do PMI
Paraná.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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CCR
.
Requisitos de Certificação Continuada
O programa CCR (Requisitos de Certificação Continuada) foi projetado para auxiliá-lo a
crescer e se desenvolver em sua profissão. Como o ambiente global de negócios e a profissão
de gerenciamento de projetos está evoluindo, o programa está se adaptando para
proporcionar o desenvolvimento de novas habilidades desejadas pelos empregadores, o que
dará aos profissionais certificados pelo PMI uma excelente vantagem competitiva.

O PMI Talent Triangle é uma combinação de habilidades técnicas, de liderança e
estratégia em Gerenciamento de Negócios. Com isto, em 01 de dezembro de 2015 o programa
CCR será alinhado com as competências identificadas pelos empregadores representadas no
PMI Talent Triangle para garantir que você esteja permanentemente atualizado em um
ambiente de negócios de constante mudança.

Conheça os detalhes
O framework do CCR continua o mesma. Você vai continuar a ganhar PDUs nas
categorias de Educação e Atividades de Contribuição com a Comunidade de Gerenciamento
de Projetos.
Como PDUs nessas categorias são classificados, será diferente:

Educação
●

60% de PDUs são agora obrigados nesta categoria para colocar mais ênfase no
desenvolvimento de competências exigidas pelos empregadores.
“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”

●

PDU’s em educação, estão alinhados com o PMI Talent Triângulo.
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ARTIGO
.
Contribuição com a Comunidade de Gerenciamento de Projetos
●

●

●

O número máximo de PDUs totais a serem auferidos nesta categoria diminuiu.
As atividades permanecem as mesmas: Voluntariado, Criação de conhecimento e
trabalhando como um profissional na área de Gerenciamento de Projetos.
O número total de PDUs a serem auferidos trabalhando como um profissional em
Gerenciamento de Projetos também diminuiu diminuído.

Definição dos PDU’s
Habilidades Técnicas em Gerenciamento de Projetos
●

Conhecimentos, habilidades e comportamentos relacionados com domínios específicos de
Projetos, Programas e Portfólio.

Habilidades de Liderança:
●

Conhecimentos, habilidades e comportamentos específicos de liderança, competências
transversais que ajudam as organizações a alcançar seus objetivos de negócios.

Negócios e Estratégico:
●

Conhecimento e experiência na indústria ou organização que melhora o desempenho e
melhor proporciona resultados de negócios.

Requisitos PDU
O número total de PDUs necessários para manter um status de certificação ativa não
mudaram para:
●

PMP, PgMP, PFMP e PMI-PBA exigem 60 PDUs para renovar.

●

PMI-ACP, PMI-RMP e PMI-SP exigem 30 PDUs para renovar.
“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”

Apenas como PDUs são classificados será diferente.
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EVENTO
S

HAPPY CASES

.
Em16 de Julho, o Capítulo do PMI Paraná, com as ações efetivas do Branch Norte realizou o
Happy Case: Gestão Eficaz de Stakeholders, Ferramentas, Técnicas e Experiências Aplicadas
ao Projeto do Plano Nacional de Contabem de Trafego do DNIT Ministrado por Sérgio Mota. O
evento foi realizado em um ambiente descontraído, agregou a experiência do palestrante e foi
uma excelente oportunidade de Networking entre os participantes.

O Branch Oeste também realizou no dia 22 de Julho, o Happy Case: Case de Implantação de
um PMO Auto Sustentável com a Palestrante Lidiane P. Dos Reis Barros. O evento foi realizado
em Fóz do Iguaçu e contou com a presença de mais de xx pessoas.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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EVENTO
S
.
Reunião de Diretoria
No dia 08/08 ocorreu a reunião de Diretoria com foco no Portfolio de Projetos 2015, e CPGP
2015. Estiveram presentes os mesmbros da diretoria, Branch Leaders e Conselheiros que
trouxeram em pauta os demais Projetos Transversais do Capítulo PMI-PR. O momento
proporciona além da integração da equipe, o monitoramento e controle dos projetos e ações
promovidas pelo Capítulo, visando manter a comunicação e objetivos estratégicos sempre
alinhados em nossa instituição.

Do Paraná para o Mundo
O Capítulo do PMI Paraná esteve presente no evento "Improving
Program Management in the Federal Government" do PMI
Washington DC Chapter que aconteceu em 18 de Agosto. O
Capítulo de Washington, DC Chapter foi constituído in 1978
como o oitavo do PMI. Recebeu inúmeros premiações do PMI
como: Component of the Year Recognition of Excellence,
Recognition of Excellence for Leadership, Planning & Operations,
Component Award for Leadership.

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.”
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