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Novo Site do PMI-PR
Mais moderno e com uma estruturação totalmente nova o site foi desenvolvido para
melhorar a comunicação entre o Chapter e os profissionais de projetos no Paraná.
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1. O TRABALHO REALIZADO PELA DIREÇÃO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
A Direção de Marketing e Comunicação do Chapter Paranaense do PMI tem como principal objetivo proporcionar a troca
de experiências entre os membros da comunidade de gerenciamento de projetos no estado e o faz por meio da
realização de eventos abordando temas de interesse da comunidade.
Neste contexto, Sandra Choma, que já havia atuado na Diretoria de Eventos de 2004 a 2007, assumiu a Diretoria de
Marketing e Comunicação em Julho de 2013 retornando ao PMI-PR com o desafio de atualizar e dinamizar a
comunicação do Chapter.
Desde então a equipe de Marketing e Comunicação já realizou inúmeros eventos que serão detalhados nas edições do
novo Newsletter que terá edições trimestrais.
Contudo... 2014 ainda não acabou e as novidades não param!
Em Agosto nosso novo site começará a funcionar proporcionando uma interface mais agradável e interessante à
comunidade paranaense. Não deixe de fazer sua visita!
Além disso, nos dias 01 e 02 de Outubro teremos a realização do Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos
que este ano será realizado na FIEP Curitiba e ofertará palestras, workshops e, pela primeira vez, uma chamada de
trabalhos acadêmicos. Não deixe de participar e fique atento ao início das inscrições!

2. HAPPY CASE "OFFSHORE PMO"
No dia 24 de Junho foi realizado um Happy Case na Estação Business
School (EBS) uma das mais renomadas instituições de negócios da região
Sul.
Marcelo Borges que atualmente trabalha no HSBC Global Technology
ministrou
palestra
sobre
Escritórios
de
Projetos
Offshore.
A palestra, que teve lotação praticamente máxima ofertou aos participantes a
oportunidade de aprender como o HSBC estrutura suas equipes
compreendendo as funções de cada participante do processo.
Foi explicitado como o HSBC padronizou o seu processo de gestão de
projetos e a importância dos padrões para o correto funcionamento de
equipes remotas que devem trabalhar de modo coordenado.

3. HAPPY CASE "GESTÃO DE PROJETOS: A PROFISSÃO QUE
PROPORCIONA MUDANÇA E INOVAÇÃO"
No mês de Maio a cidade de Londrina sediou mais um Happy Case do PMI-PR.
O tema abordado por nosso convidado Thiago Ayres foi “Gestão de Projetos, a
profissão que proporciona mudança e inovação”.
Além do conhecimento transmitido ao público, o evento também proporcionou a
todos saborearem um delicioso rodízio de risoto, servido no Restaurante O
Casarão.
Participe você também dos próximos eventos do PMI Paraná e venha trocar
experiências e desenvolver seu networking.
Por: Lucas Furlan - Branch Líder Norte do Paraná

4. HAPPY CASE "CERTIFICAÇÕES PgMP E PfMP"
O reconhecido Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) foi palco no
dia 07 de Maio de mais um evento promovido pelo Chapter.
O tema “Certificações PgMP e PfMP para Gerentes de Programas e Gerentes de
Portfólios" foi amplamente apresentado por Edilson Fontenele, único PgMP do
PMI-PR, que atualmente trabalha no HSBC e possui vasta experiência em
gerenciamento de programas.
A palestra contou com bom público que pode, além de prestigiar Edilson, também
assistir a uma palestra ministrada por Sérgio Moschioni, Diretor de Filiação,
Certificação e Educação do PMI-PR, sobre as certificações ofertadas pela
instituição.

5. HAPPY CASE "QUALIDADE NOS RELACIONAMENTOS EM
PROJETOS"
Na noite do dia 27 de Março foi realizado o primeiro Happy Case do PMI-PR em 2014.
Um público de aproximadamente 65 pessoas foi recebido na UNINTER, instituição de
ensino presente em todo o Brasil, para prestigiar a palestra de Raphael Lobo sobre a
Qualidade nos Relacionamento em Projetos.
Raphael trouxe sua experiência em comunicação e relacionamentos para a realidade
de projetos de modo descontraído e interessante utilizando o humor para transmitir os
principais conceitos que podem melhorar a qualidade dos relacionamentos dentro das
equipes de projetos.

6. VOLUNTARIADO
O ano de 2014 tem sido um período de grande expansão para o Chapter PMI-PR. Para tanto a Diretoria de Gestão de
Pessoas e Voluntariado do PMI-PR realizou duas chamadas de voluntários, uma em Março, com o objetivo de reforçar
os atuais times de todas as Diretorias da instituição, e outra em Maio, visando mobilizar uma equipe específica focada na
organização do Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos 2014. Nessas captações houve uma grande
participação dos nossos filiados, o que proporcionou o aumento do quadro de voluntários no Chapter Paraná em mais de
150%, passando de 20 voluntários ao final de 2013 para os atuais 52 voluntários.
O Programa de Voluntariado proporciona diversos benefícios para os filiados, como um maior conhecimento e
experiência na profissão, uma excelente oportunidade de networking além da possibilidade de premiações e acúmulo de
PDU´s com as atividades de voluntário.
Aqueles que quiserem se candidatar ao Programa de Voluntário do PMI-PR, devem ficar atentos às comunicações do
PMI-PR no site do Chapter, bem como no site geral do PMI (na seção de oportunidades via VRMS), onde as futuras
vagas serão postadas.
Venha participar desse time de voluntários e veja como boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.
Por: Ricardo Rebel – Diretor de Gestão de Pessoas e Voluntariado

7. CONGRESSO PARANAENSE DE GERENCIAMENTO DE
PROJETOS CPGP 2014
Data: 01 e 02 de Outubro 2014
Local: FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná

INSCREVA-SE NO SITE!!!
“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI”
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