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Caros associados, voluntários e comunidade de 
gerenciamento de projetos de todo o Paraná, mais 
um ano se encerra e novamente o PMI-PR vem 
compartilhar os notáveis avanços na sua longa 
jornada de impactar cada vez mais os profissionais e 
as empresas de nosso estado através das boas 
práticas de gestão de projetos. 

Para os profissionais, é nítido o desenvolvimento de 
carreira obtido após o seu envolvimento com o PMI, 
seja acompanhando as publicações sobre a profissão, 
pela obtenção de uma certificação, através das 
oportunidades de networking nos eventos e toda a 
biblioteca de conhecimento à disposição de nossos 
associados. Já para as empresas de nosso estado, fica 
o benefício de contar com profissionais cada vez mais 
capacitados, aumentando assim as chances do 
sucesso organizacional e fazendo com que o valor do 
gerenciamento de projetos possa ser percebido pela 
alta gerência das empresas de nosso estado. 

Em 2017 iniciamos o ano com força total e todo o 
nosso Portfólio de Projetos do primeiro semestre 
focou em garantir o sucesso de nosso maior 
Programa, o XII Congresso Brasileiro de Gestão, 
Projetos e Liderança (CBGPL), maior evento da área 
em toda a América Latina, sediado em Curitiba no 
mês de Junho.  Uma entrega de tal magnitude, 
claramente sendo um dos maiores desafios de nossa 
história, - me arrisco a dizer que o maior - contou com 
um time que trabalhou sem medir esforços por 
inúmeros meses, alcançando números 
impressionantes e quebrando recordes. Em nome da 
nossa incrível equipe de voluntários, deixo o meu 
muito obrigado a todos os congressistas, parceiros de 
negócios, patrocinadores e aos colegas dos outros 14 
Chapters do PMI no Brasil que colaboraram para o 
sucesso do evento. 

No segundo semestre, uma movimentada agenda de 

eventos percorreu todas as principais cidades do 
estado, além dos muitos happy cases e PM Talks, 
tivemos a segunda edição dos Seminários de Gestão, 
Projetos e Liderança em nossos 2 branches, Norte e 
Oeste. Após o sucesso no ano de estreia (2016), eles 
foram agora realizados em 4 cidades no mesmo final 
de semana: Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e 
Maringá. 

Além dos eventos, evoluímos muito em nossa entrega 
de valor ao associado. Temos orgulho a cada início de 
ciclo do nosso Programa de mentoria, comemoramos 
a cada nova parceria com Instituição de Ensino 
firmada, reconhecemos nossos associados que obtém 
novas certificações, valorizamos nossos parceiros e 
trabalhamos para evoluir cada vez mais nossas 
práticas de transparência e governança corporativa. 

Nossa equipe de voluntários trabalha de maneira 
intensa e ininterrupta para poder contribuir cada vez 
mais com o desenvolvimento dos profissionais de 
gerenciamento de projetos de nosso estado. 

Se você é um dos muitos entusiastas da profissão, e 
gostaria de fazer parte de todo este sucesso conosco, 
convido-o a participar da nossa próxima chamada de 
voluntários. 

Venha fazer parte de nosso Dream Team. Venha fazer 
história! 
"Boas coisas acontecem quando você se mantém 
envolvido com o PMI." 

Obrigado por estar conosco em 2017 e já estamos 
planejando um 2018 repleto de novidades. Aguardem! 

Lucas Furlan
Atual Diretor Administrativo-Financeiro do PMI-PR e 
Vice-Presidente eleito para a gestão 2018-2020. 

Especialista em MS Project certificado pela Microsoft®, Certificado CAPM® pelo PMI® e em Lean Six Sigma pela RL & 

Associados (SP). Praticante de Gerenciamento de Projetos há 9 anos, é voluntário do PMI-PR acumulando os cargos de 

Diretor Administrativo-Financeiro do Chapter na gestão 2017-2019 e Vice-Presidente na gestão 2018-2020. Possui 

experiência em Negociação com 3 anos na área de Compras de multinacional da área de embalagens (utilizando 

Strategic Sourcing) e 9 anos em Vendas (utilizando SPIN Selling). Sua formação é nas áreas de Engenharia Química 

(UEM) e Gestão Comercial (Uninter).



A DGPV (Diretoria de Gestão de Pessoas e 
Voluntariado) do PMI-PR entregou dia 
25/11 mais uma edição do LIM-PR 
(Leadership Institute Meeting Paraná) no 
salão principal de eventos da ESIC. 

O evento preparado especialmente para os 
voluntários do PMI-PR com objetivos de 
inspirá-los e apoiá-los no avanço de suas 
habilidades de liderança, formação de 
sucessores, além de alinhamento de 
desafios e métodos de trabalho foi, nesta 
2ᵃ edição do ano, inédito ao dividir a 
programação em 2 (duas) trilhas: uma 
dedicada para os veteranos e outra para os 
novatos no PMI-PR. A abertura foi proferida 
por André Choma (Diretor da DGPV) que 
ressaltou sobre a importância do evento 
além do agradecimento à equipe pela 
condução e entrega do projeto. Thiago 
Ayres (Presidente do PMI-PR) fez uma 
apresentação sobre Cultura, Café e 
Estratégia. 

Posteriormente, os voluntários que já 
tinham participado de pelo menos uma 
edição do LIM tiveram a oportunidade de 
realizar uma dinâmica de reflexão pessoal  

e muito criativa, conduzida pela 
palestrante e coach Giselle 
Parente, Diretora da Oktanne, que 
abordou o tema Gestão de 
Mudanças Organizacionais. 
Robson Ferezin (Diretor da DFCE) 
apresentou atualizações 
sobre "Perfil dos filiados e o que 
buscam?" Sérgio Martines (Diretor 
da DRI) resumiu os Melhores
momentos do LIM North America 
com fotos e materiais imperdíveis! 

Na sala reservada para os 
voluntários que participaram do 
LIM pela primeira vez, Patrícia 
Goulart (PMO) apresentou os 
Métodos do PMO e canais para o 
sucesso. Sérgio Martines (Diretor 
da DRI) compartilhou uma Visão 
Geral da DRI, André Choma 
(Diretor da DGPV) apresentou o 
Perfil do Voluntário e também os 
planos de Sucessão. Lucas Furlan 
(Diretor da DAF) encerrou a 
programação da trilha com a 
Evolução das Políticas e Processos 
para o Sucesso. 

Nesta 2ᵃ
edição do ano

foi inédita a
divisão da

programação
em 2 (duas)
trilhas: uma

dedicada para
os veteranos e
outra para os

novatos no
PMI-PR.

leadership 
institute meeting 
por Lilian Paulino 

P M I - P R ,  D G P V  

VENTOS REALIZADOS E 
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Após um coffe break 
delicioso preparado pela 
Kakau Confeitaria e Café, 
todos os voluntários foram 
reunidos no salão principal 
para conferir o resultado do 
Chapter Survey 2016 
apresentado por Lucas 
Furlan, assistir um vídeo 
sobre Carreira no Voluntário 
especialmente criado por Ivo 
Michalick (Mentor dos 
Capítulos do PMI no Brasil) e 
apresentação da Análise e 
Resultados dos Projetos 2017 
por Jonas Timoteo e Johnny 
Buscher (PMO). 

Para encerrar a programação 
Ariana Torres (Gerente de
Voluntariado) e Lilian Paulino 
(Gerente de Pessoas) 
apresentaram os Voluntários 
promovidos em 2017, como 
foram suas trajetórias pelo 
capítulo até a promoção, o 
reconhecimento pelas 
entregas que realizaram, a 
evolução do organograma do 
PMI-PR e novas posições que 
podem ser desenvolvidas e 
alcançadas. Uma revelação 
surpresa de promoção
ocorreu durante a 
apresentação, quando 
Robson Ferezin (DFCE) 
nomeou Daniele Rodrigues
Lima como a nova Gerente de 
Filiação da DFCE. Parabéns e 
Sucesso Daniele! 

P M I - P R ,  D G P V  

    Thiago Ayres                  Patrícia Goulart              Jonas Timoteo 

Lilian Paulino Andre Choma 

Giselle Parente 

VENTOS REALIZADOS E 
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Um dos momentos mais esperados do ano 

e também da programação foi a Entrega do 

Prêmio Voluntários do Ano 2017, 

importante projeto da DGPV que tem como 

objetivo Reconhecer, Homenagear, gerar 

Visibilidade e exposição dos voluntários 

destaques do ano no PMI-PR nas categorias 

(Premiados): Voluntário Aclamado (Ariana 

Torres-DGPV), Entrega de Valor (Willis 

Taniguti-Branch Norte), Engajamento 

(Vanessa Sanches-DRI) e Diretor de 

Destaque (Robson Ferezin-DFCE). 

Em clima de comemorações e aplausos dos 

voluntários, Thiago Ayres fez o 

pronunciamento final agradecendo mais 

uma vez pelo excelente trabalho 

desenvolvido e apresentou um vídeo de 

retrospectiva elaborado pela equipe da 

DMKC. 

Em nome da DGPV o nosso agradecimento 

pela presença de todos! 

Você gostou do projeto e deseja se tornar 

um voluntário do PMI-PR? Fique atento à 

nossa página para maiores informações em 

http://www.pmipr.org.br 

Voluntários 
promovidos em 
2017, suas 
trajetórias até a 
promoção e o 
reconhecimento 
pelas entregas. 
Um modelo de 
inspiração e
muita 
transpiração. 

P M I - P R ,  D G P V  

Ariana Torres e 
Robson Ferezin, Diretor 
Destaque 

Lucas Furlan representando 
Vanessa Sanches, Engajamento 

Sergio Martines e 
Ariana Torres, 
Voluntária Aclamada 

Daniele Lima, nova 
Gerente de Filiação 

Thiago Ayres e Willis 
Taniguti, Entrega de 
Valor 

VENTOS REALIZADOS E 
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Ficha Técnica 
LIM-PR, 2ᵃ Ed. 
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O 3º Happy Case aconteceu no dia 28/11 na cidade 

de Medianeira e teve como tema: "Manifesto 

Politicamente Incorreto do Gerenciamento de 

Projetos" com Alonso Mazini Soler.

3ᵒ Happy Case do 
Branch Oeste, em  
Medianeira-PR

Issue 27 | 234 
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P M I - P R ,  B R A N C H  O E S T E  

2ᵒ PM Talks do 
Branch Norte,  
em Maringá-PR

P M I - P R ,  B R A N C H  N O R T E  

O 2º PM Talks do Branch Norte

aconteceu no dia 28/11 em 

Maringá na sede do CREA-PR e 

foi promovido em conjunto com 

o ProjCREA. O palestrante Hélio 

Xavier da Silva Filho (Gerente 

Regional do CREA-PR) abordou o 

tema "Os Desafios para 

Implementar uma Metodologia 

de Gerenciamento de Projetos".



O 3º PM Talks do Branch Norte 

aconteceu no dia 06/12 em Londrina na 

sede da ISAE. O palestrante Lucas 

Furlan (Diretor da DAF e VP do PMI-PR 

gestão 2018-2020) abordou o tema 

"Carreira em Gerenciamento de 

Projetos - Como preencher a lacuna de 

talentos frente ao aumento dos 

empregos na área entre 2017 e 2027".

3ᵒ PM Talks do 
Branch Norte,  
em Londrina-PR

P M I - P R ,  B R A N C H  N O R T E  

No dia 11/12 foi realizado no Norte do Paraná, 

em Maringá, mais uma edição do PMI-PR Visita 

o Mercado, dessa vez na empresa Sicoob, na 

qual foi apresentada a palestra “PMO 

Corporativo Sicoob Unicoob: Ciclo de vida dos 

projetos”. 

O evento foi divulgado tanto para filiados 

quanto para não filiados e o objetivo foi 

compartilhar boas práticas de gerenciamento 

de projetos de empresas de referência do 

mercado, nesse caso, Sicoob, promovento 

networking e também difundindo as práticas do

PMI-PR a quem não é filiado. 

O evento teve como palsetrantes César Ricardo 

Lazarino - Gerente da Unidade de Gestão 

Estratégica do Sicoob, Willis Taniguti - PMO 

Corporativo Sicoob e Vanessa Sanches - 

voluntária do Chapter que fez a apresentação 

institucional sobre o PMI. 

É o PMI-PR entregando valor ao seu filiado, 

compartilhando conhecimento de grande 

relevância e despertando o interesse e 

engajamento da comunicade para as boas 

práticas de gestão de projetos! 

PMI-PR Visita o 
Mercado: Sicoob 
em Maringá-PR 

P M I - P R ,  B R A N C H  N O R T E  

Issue 27 | 234 
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4ᵒ Happy Case 
do Branch 
Oeste, em  Foz 
do Iguaçu-PR

P M I - P R ,  B R A N C H  O E S T E  

Ocorreu no dia 14/12 no O 
Boteco em Foz do Iguaçu.  O 
Happy Case teve como tema: 
"Um projeto de virtualização pra 
gente nunca esquecer". Nesta 
edição contamos com  a 
profissional Soraya Oliveira 
como palestrante convidada 
apresentando o desafio com 
projetos de virtualização. 
Lembrando que nos Happy 
Cases o objetivo é compartilhar 
cases de sucesso que agreguem 
valor ao conhecimento da 
comunidade de profissionais da 
área.

Issue 27 | 234 
VENTOS REALIZADOS E 
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Soraya Oliveira é sócia-diretora

da i3 Governança de Projetos,

atuante em Consultoria e

Desenvolvimento de Pessoas

nas áreas de Governança de

Projetos e de Planejamento 

Estratégico. É Coach em Resiliência formada pela

SOBRARE, da qual é parceira e associada. Mais de

20 anos de carreira em grandes empresas

nacionais e multinacionais, possui consolidada

experiência em implantação e gerenciamento de

Escritórios de Projetos e de Cultura Organizacional,

e em projetos de implantação de sistemas da

qualidade, envolvendo CMMI (Capability Maturity

Model Integration), 6-Sigma, ITIL e ISO.  É

certificada PMP (project management professional)

pelo PMI, PRINCE2 Foundation e Practitioner pela

APMG, Professional Scrum Master I pela

SCRUM.org, HCMBOK – Certified Professional e

HCMP – Human Change Management Professional

pela HUCMI.



Happy Case de Encerramento, 
Curitiba-PR 

O evento foi aberto à toda 
comunidade e estiveram presentes 
estudantes de MBA em 
gerenciamento de projetos, 
empresários, parceiros, associados e 
voluntários do PMI Paraná. Foi uma 
excelente oportunidade para todos 
conhecerem um pouco mais sobre o
PMI, fazerem networking com 
profissionais da área, além de 
comemorarem os projetos e 
resultados alcançados por toda a 
equipe de voluntários. 

O PMI-PR agradece a participação de 
todos, e espera reencontrá-los nos 
eventos em 2018. 

“Boas coisas acontecem com quem se
envolve com o PMI” 
#pmipr #projetos #associe-se

No dia 14/12 o PMI-PR realizou o 
último evento presencial do ano em 
Curitiba, o Happy Case de 
Encerramento, no Quintal do Guima. 

A abertura foi feita pelo Gerente de 
Eventos Rafael Berthi e após o Diretor 
da DFCE (Diretoria de Filiação e 
Certificação) Robson Ferezin 
apresentou os projetos e resultados 
realizados em 2017. Nosso Presidente 
Thiago Ayres falou sobre os planos 
para 2018 e realizou um brinde com 
os presentes. 

Para encerrar foram sorteados alguns 
prêmios para os participantes, entre 
eles um voucher de desconto para 
participação do Congresso 
Paranaense de Gestão, Projetos e 
Liderança 2018.

O céu acima de 

nossas cabeças e 

+365 dias de 

inspiração no 

voluntariado nos 

lembram que a 

vida é boa!

Issue 27 | 234 
VENTOS REALIZADOS E 
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RD 01/201824 
JAN 

PARA: Gestores do PMI-PR 

CHAMADA DE VOLUNTÁRIOS19 
FEV 

PARA: Candidatos a voluntários do PMI-PR, 
reunião presencial 

RD 02/201820 
FEV 

11 

RÓXIMOS EVENTOS P 

PARA: Gestores do PMI-PR

LIM-PR 1ª EDIÇÃO24 
FEV 

PARA: Voluntários do PMI-PR 

Integração do time de voluntariado do 
PMI-PR, entre veteranos, líderes e novatos. 
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S G P L  E  B R A S P O R T

Em 03/11, logo após o evento, os participantes do
2ᵒ SGPL 2017 (Seminário de Gestão, Projetos e
Liderança) tiveram acesso a um desconto de
30% + FRETE GRÁTIS para compra de livros no
site da Brasport. Para ativar foi necessário apenas
se cadastrar no site e participar no grupo do PMI
Paraná no Facebook. 

N O V O  G E R E N T E  D A F

Em 16/11, o PMI-PR formalizou como novo gerente
financeiro da DAF (Diretoria Administrativa
Financeira) o voluntário Ricardo André Nascimento
substituindo Gustavo Feitosa que deixa a gerência
mas continua na DAF e no Programa de
Voluntariado Profissional. 
Parabéns e sucesso Ricardo! 

P M I - P R  E  O P E T  

Em 10/11, o PMI-PR anunciou a parceria
estabelecida com o Grupo Educacional OPET, que
contará com toda a estrutura e conteúdo do PMI
para auxiliar e complementar a formação de seus
alunos no curso de Pós-graduação em Gestão de
Projetos. Como primeira ação da parceria, no dia
14/11 houve uma apresentação sobre a Carreira
do Gerente de Projetos, ministrada pelo
palestrante Marconi Mendes, membro do PMI-PR.
Para maiores informações, acesse o link
https://www.facebook.com/events/1131860761175
71/

N O V O  G E R E N T E  D M K C

Em 06/11, o PMI-PR formalizou como o novo
gerente de eventos da DMKC (Diretoria de
Marketing e Comunicação) o voluntário Rafael
Berthi. Agradecemos ao Rafael o trabalho já
desempenhado no Chapter, o parabenizamos pela
conquista e desejamos sucesso nesse importante
desafio junto ao PMI-PR. 



P M I B N B
Para que os voluntários do PMI, capítulo do Paraná, não
residentes em Curitiba pudessem participar do LIM-PR,
que aconteceu na capital paranaense, dia 25/11, a DGPV
(Diretoria de Gestão de Pessoas e Voluntariado)
estimulou uma campanha muito criativa “minha casa é
sua casa”. O objetivo era que os voluntários de Curitiba
pudessem hospedar em suas residências voluntários de
outras cidades e com isso estreitar e fortalecer laços e
amizades entre os membros do Programa de
Voluntariado Profissional. Foi um sucesso!!

P R O J E T O S  S O C I A I S

Em 18/11, tivemos  a primeira etapa do projeto
piloto do programa de capacitação para ONGs.
Muita discussão, troca de conhecimentos e
vontade de ajudar! A equipe seguiu alinhada com
programação já na semana seguinte para ensinar
as melhores práticas de gestão de projeto à ONG
Reviver Down. Parabéns ao Rafael Wippel, equipe e
à Daniele Lima que veio de Maringá para expandir
o projeto aos Branches. 

R D  1 1 / 2 0 1 7

Ainda em 18/11 aconteceu a RD 11/2017
conduzida pela DAF (Diretoria Administrativa
Financeira) e aberta a todos os gestores do
Chapter. Aos voluntários que foram como
ouvintes, as portas estão abertas. Aos que estavam
impossibilitados de estar em Curitiba e
acompanharam por Skype, a DAF agradece pelo
esforço em participar, mesmo longe. 

S O C I A L  F R U T I F I C A N D O
No final de novembro começou veicular o novo
comercial da Sadia (veja em
https://youtu.be/8oZUyNe6kCo) com a Marianne que
participa dos projetos da Associação Reviver Down, a
ONG em que o PMI-PR iniciou seu piloto no programa de
capacitação em GP. Na mesma instituição conhecemos
também outro aluno (Pedro) que participou do filme "O
Filho Eterno", com a Débora Falabella. No final muito
aprendizado envolvido para ambos os lados. 

16
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I N T E G R A Ç Ã O  N A C I O N A L - 2
Como outros pontos destaques tivemos os Chapters
compartilhando dificuldades em parcerias com call
centers (para aqueles que utilizam),  e o presidente do
PMI-MT Clebiano Nogueira mostrando o excelente case
do PMI-EF "Skill for Life" em escolas da região
impactando 30 professores e 250 alunos de 11 a 18
anos. Para quem perdeu a apresentação segue o link: 
https://prezi.com/view/6psa9We9VnLdamzdEV1J/ 

N O V O  G E R E N T E  D F C E

Em 25/11, o PMI-PR formalizou o cargo e informou aos
voluntários a nova Gerente de Associação da DFCE
(Diretoria de Filiação e Certificação e Educação): Daniele
Lima. A DFCE passa a se chamar DDP (Diretoria de
Desenvolvimento Profissional) e a Daniele já começa a
todo vapor com o MRM (Membership Relationship
Management): gestão de relacionamento com o
associado que monitora o ciclo de vida da associação
ao longo do ano objetivado alavancar a retenção e
entender os motivos de não renovações.

T E C N O S P E E D ,  M A R I N G Á - P R  

Em 30/11, a DFCE (Diretoria de Filiação e
Certificação e Educação), representada pelo seu
Diretor Robson Ferezin, fez mais uma entrega do
projeto ROADSHOW na empresa Tecnospeed
explicando os benefícios da associação e
esclarecendo dúvidas sobre certificações. A
Tecnospeed é uma fábrica de software que vem
despontando no cenário nacional com presença
frequente nos últimos anos no GPTW (Great Place
to Work). 

I N T E G R A Ç Ã O  N A C I O N A L - 1
Em 26/11, o PMI-PR participou da Reunião de
Integração Nacional envolvendo todos os Chapters
do país com o voluntário Renan Freitas
apresentando o caso do Marketing Digital do
CBGPL em conjunto com  Henrique, nosso
convidado da Resultados Digitais, falando sobre
marketing, valor, necessidade, conhecer  o cliente
e sua jornada. Excelente e alinhado à nossa
estratégia. 
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R D  1 2 / 2 0 1 7 - 3
Foi reforçado ainda que TODAS as Diretorias terão seus
planos de ação "desafiados" sob o ponto de vista de
retorno de valor ao associado. Sendo assim, eventos
acadêmicos da DFCE (agora DDP) e da DMKC terão
acompanhamento próximo do time de associação. 
PMI-PR 2018: pensando grande, começando pequeno e
andando rápido! 

R D  1 2 / 2 0 1 7 - 1  
A última Reunião de Diretoria de 2017 em 02/12 foi
muito produtiva com fechamento anual e lições
aprendidas de 2017, além de muitos planos para 2018.
Ficou formalizada a criação da Gerência de Member
Success, liderada pela gerente da DFCE Daniele Lima
que estará conectada diretamente à P/VP e terá o
desafio de montar uma equipe toda nova, focando
100% em aquisição de associados, retenção e expansão,
com apoio direto do diretor da DAF e VP gestão 2018-
2020 Lucas Furlan e do Presidente Thiago Ayres. 

E L E I Ç Õ E S  

Em 04/12, a Comissão Eleitoral do PMI-PR informou com
satisfação o resultado oficial das Eleições: 
- Vice-Presidente: Lucas Furlan 
- Conselho Fiscal: Marcos Schaefer 
Agradecemos a Sandra Choma por sua candidatura à
Vice-Presidência. A democracia pede múltiplas visões e
propostas de trabalho e isto é saudável para o Chapter!
Seu histórico e carinho com o PMI-PR são visíveis a
todos. Muito bom continuar com  você no Time! Aos
eleitos os nossos PARABÉNS que chegam com o desafio
de continuar a fazer história por meio do PMI-PR para o
desenvolvimento do Estado do Paraná.  

R D  1 2 / 2 0 1 7 - 2   
A antiga DFCE muda seu escopo, focando agora
em certificação e educação, passando a se chamar
DDP (Diretoria de Desenvolvimento Profissional),
conforme preconizado pelo PMI Global Operations
Center, e sendo liderada pelo Robson Ferezin
(Diretor da antiga DFCE). Estas mudanças são
reflexo direto da nova estratégia global do PMI de
maior proximidade da jornada do membro, da sua
experiência e de conhecermos cada vez melhor os
múltiplos perfis de associados e suas buscas por
"valor". 
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E N C E R R A M E N T O  O E S T E - 1  
Na parte da manhã do dia 16/12, os voluntários do PMI-
PR Branch Oeste participaram do workshop PM Castle
ministrado pelo Diretor da DMKC (Diretoria de Marketing
e Comunicação) Sergio Mota. Na dinâmica o grupo foi
dividido em duas equipes (Bolo de Cenoura e Pão de
Queijo) e o desafio era realizar o planejamento e
execução de um edifício atendendo os requisitos
especificados.

C O N S E L H O  C O N S U L T I V O  

Em 11/12 tivemos a reunião do conselho consultivo
com Ex-Presidentes do Chapter (Souza e Eduardo
Espínola), nosso atual Presidente (Thiago Ayres),
conselheiro independentes (Carlos Ercolin) e o
secretário do conselho (Carlos Flesch). Foi uma
ótima reunião onde o objetivo foi aprimorar
sempre a governança do Chapter.

E N C E R R A M E N T O  O E S T E - 2  

Durante a dinâmica foram desenvolvidos alguns
documentos de projetos como: TAP, Plano de
Gerenciamento de Stakeholders, EAP, Dicionário
da EAP, Declaração de Escopo, Cronograma com
GANTT e Plano Gerenciamento de Custos.  

C L U B E  C U R I T I B A N O    
No dia 13/12, o PMI-PR esteve em reunião com o
Clube Curitibano para tratar de um convênio de
cooperação entre as 2 entidades, através de
projetos em comum que trarão benefícios mútuos
e de impacto social. Da esquerda para a direita:
Juliano Ferreira, Sergio Martines, Gustavo Moraes,
Mariana Morgan, Camila Almodova e Thiago Ayres. 
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E N C E R R A M E N T O  O E S T E - 3  

Na parte da tarde, os voluntários realizaram a reunião de
encerramento onde a Branch Leader Mary Spiagori falou do
excelente ano de 2017 na região Oeste e reforçou a
importância do envolvimento de cada voluntário dentro de
sua gerência.Também foi debatido o planejamento para
2018. Participaram da reunião os voluntários: Sergio Mota, 
Mary Spiaori, Ricardo Netz, Leonardo Camilo, Alexandre
Dias, Augusto Soffa, Diego Ludemann, Letícia Schein e Ruan
de Souza.

E N C E R R A M E N T O  N O R T E   
No Norte os voluntários reuniram-se na noite do
dia 18/12 onde o Diretor da DAF e VP do PM-PR
gestão 2018-2020 Lucas Furlan explicou sobre os
novos desafios e mudanças no Chapter para 2018.
Estavam presentes o Branch Leader Willis Taniguti,
a Gerente de Associação Daniele Lima e os
voluntários João Paulo, Eva Finkler, Marly Midori,
Henrique Davanço, Rogerio Sasazawa e Vanessa
Sanches. 
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Você sabe quais os 
principais benefícios do 
associado ao PMI-PR?

Ao associar-se ao PMI-PR você ingressa num grupo de 
profissionais atuantes em gerenciamento de projetos. Este 
grupo promove o avanço na profissão e a disseminação das 
melhores práticas em Gerenciamento de Projetos. 

Você também terá uma série de benefícios exclusivos que 
apoiarão seu crescimento e sucesso na profissão. Alguns 
destes benefícios são: 
● Criação de redes de relacionamento (networking); 
● Descontos para aquisição de livros e revistas especializadas 
na área; 
● Desconto em eventos nacionais e internacionais; 
● Oportunidade de voluntariado e envolvimento com as boas 
práticas em GP; 

● Desconto na realização de exames para certificações; 
● Acesso gratuito a publicações do PMI: PM Network e Project
Management Journal; 
● Download gratuito de livros, artigos e guias do PMI (por
exemplo o PMBOK ou outros padrões). 

Para ver o passo a passo de como associar-se acesse o conteúdo
“Membership” do site do PMI em 
https://www.pmi.org/Membership.aspx 

Associe-se e amplie seus conhecimentos para auxiliar no
desenvolvimento de sua carreira. 

"Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI."
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A DGPV (Diretoria de Gestão de Pessoas e Voluntariado) do

PMI-PR divulga o projeto "A Voz do Voluntário" cujo objetivo

é apresentar a experiência dos nossos voluntários.
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Em dezembro, a MRM (Membership Relationship Management ou

Gestão de Relacionamento com o Associado), nova célula do PMI-PR ,

iniciou seus trabalhos a todo vapor.  Retomou o projeto de divulgação

de oportunidades de trabalho no mercado.  

Foram 4 vagas que podem ser consultadas nos links abaixo. 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-001 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-002 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-003 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-004 

Uma maneira muito simples e elegante que coloca em contato direto

interessados e anunciantes de vagas.  

Está disponível? Fique de olho para novas oportunidades a serem

divulgadas.  

 Tem oportunidades? Entre em contato para anunciarmos na

comunidade que agrega ótimos currículos na área.

Oportunidades no 
Mercado de Trabalho
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J O Ã O  P A U L O  G R I G O L I ,  P M P  

"Tudo começou em 2013 quando
fiz uma pós-graduação em gestão
de projetos na UEM (Universidade

Estadual de Maringá) e cresceu o
meu interesse em gerenciamento

de projetos. Eu recomendo para os
colegas gestores de projetos que
fizerem uma especialização, um

mestrado ou um MBA (Master
Business Administration),

realizarem na sequência os estudos
para uma certificação, caso tenham

a experiência e os requisitos
necessários.

Eu esperei até agora, para voltar a
estudar sobre o assunto e me

certificar, algo que poderia ter feito
antes. Eu comecei estudando e

lendo o Guia PMBOK (Project
Management Body of Knowlegde) e

aprimorei meus estudos este ano
através de simulados. Acabei

estudando sozinho, em um local
para se concentrar e criei uma

rotina, pois como são duzentas
questões, você precisa gerenciar

muito o tempo. Creio que você
possa já ir para a prova com

margem de segurança quando
atingir uma média de pelo menos

80% a 85% de acerto nos
simulados.

Antes da prova, procure relaxar
para ir à prova descansado e

gerenciar a pressão psicológica."

T Á C I T O  D E  L U C C A ,  M B A ,  P M P ,  P M O - C P

“Olá comunidade de gerenciamento de projetos, filiados e
voluntários do PMI! É um prazer e uma honra poder

contribuir falando um pouco sobre a Certificação de Project
Management Professional – PMP® recém conquistada!

Certificação cada vez mais requisitada pelas empresas e
tão reconhecida mundialmente no meio do gerenciamento

de projetos.

Inicialmente havia planejado, inclusive com cronograma,
um plano de estudos com duração de dois meses,

contemplando a revisão das áreas de gerenciamento de
projetos, processos envolvidos, atividades e resolução de

simulados. A estrutura do planejamento foi baseada no
livro Preparatório para o Exame PMP® da Rita Mulcahy, o

mais recomendado para o tema. Além de ler o livro inteiro
e fazer todas as atividades, elaborei um quadro com todos

os processos (entradas, ferramentas/técnicas e saídas) e
procurei entendê-lo, o que ajudou muito por sinal. O

PMBOK utilizei apenas para consulta de terminologias ou
dúvidas pontuais. Talvez o mais importante foi ter

realizado inúmeros simulados, pois além de testar seus
conhecimentos, também auxilia no controle do tempo para

a realização da prova. Existem diversos sites disponíveis
para isso hoje.

Após toda a dedicação (a propósito, é preciso ter bastante
disciplina), seguido do momento onde o sistema carrega o

resultado (parece levar horas naquele momento) vem o
sentimento de alegria da conquista (ergui as mãos para o

alto involuntariamente)!

Através desta certificação, espero seguir e disseminar as
boas práticas preconizadas pelo PMI e contribuir de forma
ética e profissional junto ao mercado, obtendo assim, não

apenas o reconhecimento financeiro, este sendo
consequência, mas competência pelas atribuições

adquiridas.”


