PMI Paraná Chapter

Julho/Agosto/Setembro 2013

www.pmipr.org.br | facebook.com/pmipr | LinkedIn ‘PMI Paraná Chapter’ | Twitter @pmipr

Seminário Paranaense de Gestão de Projetos
Curitiba recebe o grande evento do PMI-PR em 29-30/out, no Parque Barigui
NESTA EDIÇÃO
Destaque: Seminário Paranaense
de Gestão de Projetos 2013

Atendendo a pedidos dos nossos membros, destacamos o Seminário Paranaense
de Gestão de Projetos do PMI-PR, que será realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2013
em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Este ano, o 13º Seminário Internacional
de Gerenciamento de Projetos da UFPR é parte integrante do evento do PMI Paraná.
Um dos grandes destaques deste seminário é a palestra “PMCanvas: gerenciando projetos
sem burocracia”, com José Finocchio. Outro destaque é a mesa redonda “PMO: desafios
corporativos” com representantes das maiores empresas do Paraná que irão falar de suas
experiências e responder às perguntas do público. Fique ligado em www.pmipr.org.br/spgp
para detalhes da programação e inscrições.

2. Happy Case sobre a Profissão de Gerente de Projetos e
Mercado de Trabalho em Maringá.
O PMI Paraná, buscando incentivar os estudantes na descoberta de sua profissão e
também os profissionais do mercado a buscarem uma maior profissionalização no
Gerenciamento de Projetos, realizou uma palestra no dia 08 de Agosto na UEM sobre qual o
programa de certificação do PMI adequado a cada profissional. A palestrante foi Sandra
Choma, Diretora de Marketing e Comunicação do PMI PR e Consultora de Projetos
profissional com experiência de 25 anos no mercado de trabalho.
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1. Palavra da Diretoria
O principal destaque desta edição é o
grande evento do ano: o SPGP 2013,
recehado de palestras ricas, workshops
e novidades. Tivemos ainda vários
eventos no último mês tanto na capital
como nos Branches. Outro ponto a
ressaltar é o Programa de Voluntariado,
fundamental para que possamos
oferecer cada vez mais serviços à
comunidade. Tivemos um grande
número de pessoas inscritas para o
voluntariado no Chapter e na próxima
edição vamos divulgar nossos novos
voluntários. Tem sugestões para a
newsletter? Deseja divulgar vagas da
sua empresa? Envie já para nós!
Esperamos que goste.
Diretoria de Marketing e Comunicação

3. Voluntários: da captação à despedida ao Chapter
Agosto e Setembro foram, respectivamente, meses de despedidas e boas-vindas aos voluntários do PMI Paraná. Pedro Paulo Soares,
voluntário da Diretoria de Marketing e Comunicação que retorna ao Ceará, sua terra natal, foi homenageado com um certificado pelo excelente
trabalho relizado no Chapter. Já em5/9, houve reunião de captação de novos voluntários, na sede do PMI Paraná, no Batel. Desejamos sucesso
ao Pedro na sua nova jornada de trabalho retornando ao seu estado, bem como aos novos voluntários 2013 – confira os nomes em breve!

4. Happy Case na PUC-PR com Clint Padgett é
sucesso de público e crítica
O evento, realizado na PUC-PR, contou com mais de 70 presentes,
que se deleitaram com a apresentação “Shifting the Worry Curve”,
do americano Clint Padgett, CEO da Project Success Inc.

5. Agenda de eventos do PMI-PR

• 09/Set – Palestra com Andre Giandon
em Apucarana
• 11/Set – Encontro Marcado com
Thiago Ayres (ISAE/FGV, Curitiba)
• 12/Set – Management Bio-Ágil
(Curitiba)
• 29-30/Out – SPGP 2013 (Curitiba)

7. Parceiros: Hotéis Mabu
A rede Hotéis Mabu iniciou uma parceria com o PMI Paraná no início de 2013, quando hospedou o evento que inaugurou o calendário
do Chapter, em sua unidade no centro de Curitiba. Com muito profissionalismo e experiência, a equipe Mabu garantiu um evento
agradável, com precisão e qualidade na infraestrutura, audio/video e serviço de coffe break. Ter como parceiros uma das maiores e
mais reconhecidas redes hoteleiras é um privilégio do PMI Paraná, que espera que esta parceria se estenda por muito tempo. Confira
em www.hoteismabu.com.br todos os serviços disponíveis para uma experiência memorável!
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