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Caros associados e comunidade de gestão, projetos e liderança do Paraná, é com muita
satisfação que fui convidado a lhes falar por este canal tão bacana que é a Newsletter. Cada
vez mais conectada à necessidade dos profissionais de nossa comunidade - o que a confere
relevância - esta edição traz muito conteúdo interessante.
Fico feliz em perceber que poderia abordar os diversos eventos ocorrendo em todo o
Paraná, os planos ousados para o Congresso Internacional de Gestão, Projetos e Liderança,
a expansão geográfica de 11 para 20 cidades ocorrendo a passos largos, o grupo de estudos
para as certificações PMP® / CAPM®, as mais de 40 vagas de emprego em nossa área
divulgadas exclusivamente aos associados, os projetos de impacto social, os Happy Hours
empresariais, as presenças "PMI Visita" nas organizações líderes, as parcerias empresariais
ou os novos associados que se juntaram a nós, além daqueles que se certificaram
recentemente.
É tanto projeto que por vezes precisamos priorizar "o que falar", formando um portfólio de
respeito, realizando nossa estratégia e entregando valor a nossos associados.
Mas hoje, entre tanta coisa bacana feita para valorizar a boa liderança, os bons projetos e a
boa gestão, lhes deixo uma breve "Palavra" fazendo menção à nossa matéria de capa:
estamos no rol dos CHAPTER OF THE YEAR 2018!
Isso mesmo, pela primeira vez o PMI Paraná chega à final do PMI® Chapter Awards
Program: uma premiação internacional do PMI que reconhece os melhores capítulos do
mundo. Somos finalistas e estamos entre os 03 selecionados na nossa categoria. Chegar até
aqui já é um grande marco e só foi possível porque vocês, associados do PMI-PR, se
enganjaram e se tornaram parte do programa de voluntariado profissional, fazendo com
que isso ecoasse no mundo.
Em outubro próximo, estaremos em Los Angeles, junto com outros membros da nossa
Diretoria, para representar este estado que tem feito bonito em sua gestão e receber o
merecido reconhecimento internacional... é o Paraná no radar do mundo.
Envolva-se e engaje-se, pois cada vez mais, boas coisas acontecem quando você se envolve
com o PMI Paraná!
um abraço,
Ayres

Thiago Ayres
Presidente - PMI PR
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1º TEAM BUILDING
Sucesso depende de gente, e o PMI-PR investe em sua equipe para poder gerar ainda mais
valor aos associados. Dia 30 de junho de 2018 ocorreu o 1° Team Building do PMI - Chapter
Paraná de 2018, uma atividade anual exclusiva para os líderes do PMI Paraná, organizada pela
Dir. de Gestão de Pessoas e Voluntariado com apoio direto da Presidência.
Obrigado a toda a equipe que nos ajudou neste projeto, especialmente aos nossos parceiros
neste evento: Dr. Dante Quadros (ao centro na foto) que realizou dinâmica e palestra sobre
cultura organizacional e a calorosa acolhida do Pulsão Desenvolvimento Pessoal que cedeu o
espaço para a realização deste encontro.
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18/07

GRUPO DE
ESTUDOS

Teve início a primeira turma do grupo
de estudos do PMI-PR, com o objetivo de
auxiliar os candidatos em seu processo de
preparação para a obtenção das
certificações PMP® & CAPM®, do PMI.
Através de encontros semanais os participantes terão a oportunidade de discutir temas
específicos sobre o gerenciamento de projetos, tendo como base o Guia PMBOK®.
Em cada um dos encontros os participantes terão o apoio de um facilitador, voluntário do
PMI-PR certificado PMP®, para auxiliar nas discussões dos temas propostos.
Os encontros estão sendo realizados na UniOpet, sempre às quarta-feiras, a partir das 19:00
hs, com encerramento às 22:30 hs. A data prevista para o encerramento da primeira turma é
dia 17/10/2018.

WEBINAR
No dia 26/07 ocorreu o evento Webinar com o Diretor de Desenvolvimento Profissional,
Robson Ferezin, falando sobre as perspectivas do PMI sobre Gestão de Projetos e as
mudanças na nova edição do Guia PMBOK®. O evento durou aproximadamente uma hora e
foi transmitido online para todo o Brasil. Além do conteúdo apresentado pelo Robson ainda
foi possível tirar dúvidas online através do chat no Webinar.
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26/07 - PM TALK LONDRINA
No dia 26 de Julho, aconteceu a
palestra sobre métodos ágeis e
ambientes propícios a mudanças, na
cidade de Londrina, com o Luiz
Fernando Nunes, na faculdade Atopp.

HAPPY CASE - CURITIBA

No dia 25/07 aconteceu no
Trapista Cervejaria &
Hamburgueria no Alto da Glória
em Curitiba o 1º Happy Case
Associado em Foco. O evento
trouxe um caso de sucesso do
nosso associado André Choma,
que inscreveu seu projeto através
da 1º chamada para o Associado
em Foco. Este projeto visa trazer
visibilidade para nossos
associados através da divulgação
de seu trabalho por meio de
artigos na nossa Newsletter ou de
palestras em nossos eventos.
Nesta oportunidade o André
Choma, juntamente com sua
convidada Tatiane Lunkes,

trouxeram a palestra : “Como converter atraso em cronograma em sucesso no projeto”,
projeto que foi escolhido pela revista MundoPM como o segundo melhor projeto do ano
de 2016. Este evento foi aberto pelo Gerente de Eventos do PMI-PR, João Paulo da Silva,
explicando mais detalhes sobre o projeto Associado em Foco. Também contamos com a
participação da voluntária Ana Paula Sekulic Medeiros, para realizar a divulgação do
Congresso Internacional de Gerenciamento de Projetos e do voluntário Otavio Augusto
Morais Aires, que homenageou 3 profissionais associados que obtiveram a certificação
PMP®, através do projeto Member Success.
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PM TALKS
No dia 23/08 ocorreu o evento PM Talks Inovação & Startups, evento de sucesso em nosso portfólio, por trazer
conteúdo relevante para a comunidade de Gestão de Projetos através de Talks - palestras rápidas, de até 30 minutos
- fechando com um breve painel de debate entre os palestrantes e público. Desta vez, a temática possibilitou uma
imersão em um ambiente tecnológico e interativo, através de palestras dinâmicas e com profissionais que respiram
inovação. O ciclo de vida das startups, mecanismo de aceleração, equipes de trabalho multidisciplinares e ágeis serão
temas colocados sob as lentes de aumento dos talks.
O evento liderado por nossa voluntária
Fernanda Batista Rodrigues em Curitiba
em parceria com o Grupo Marista
(PUCPR) contou com a participação de 4
palestrantes: Carol Aguiar (Hotmilk
Aceleradora), Fábio Vivurka (Grupo
Marista), Josias Cordeiro (Curitiba
Angels) e Juliano Santos (Adam Robo).
O evento foi mediado pela nossa atual
Diretora de Desenvolvimento
Profissional, Patrícia Goulart, durante o
evento os presentes puderam fazer suas
perguntas através de um aplicativo e ao
final do evento as dúvidas foram sanadas
pelos palestrantes. O evento foi muito
dinâmico, com casos reais de gestão de
projetos em Startups e projetos de
Inovação, sendo muito elogiado pelo
público presente.

HAPPY CASE - FOZ DO IGUAÇU
No início de agosto, o PMI-PR realizou o Happy Case em Foz do Iguaçu e
contou com a participação de profissionais de diferentes áreas que atuam na
cidade e região. Dentre eles engenheiros, arquitetos e administradores de
segmentos como construção civil, tecnologia, agronegócio e ensino.
O evento aconteceu no Café com Passagem, num ambiente de uma
cafeteria com agência de viagens e coworking, favorecendo o clima de
descontração e aproximação entre os presentes para discutir o tema
Estratégia, Desempenho e Competitividade. O convidado da noite para a
explanação foi o Dr. Elói Jr. Damke, professor, consultor e pesquisador da
área de estratégia e que atua há mais de 20 anos nesta área. Ele
compartilhou suas experiências e os resultados de um estudo desenvolvido
em sua autoria sobre Configurações Estratégicas e que recentemente foi
publicado na RAUSP Management Journal.
Após a atividade, os participantes puderam trocar informações, sanar
dúvidas e curiosidades sobre o tema e também sobre a atuação do PMI-PR,
tendo a atividade da noite sido encerrada com o sorteio de um voucher de
desconto para inscrição no CIGPL 2018, previsto para acontecer em
novembro em Curitiba.
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PMI VISITA AO MERCADO
A SANCOR SEGUROS foi o local estrategicamente escolhido para receber a primeira visita ao mercado no Branch
Norte. A SANCOR é uma empresa de seguros dinâmica e inovadora que há mais de 70 anos oferece segurança e
tranquilidade.
A visita aconteceu no dia 31 de agosto e contou com a presença de mais de 30 participantes e profissionais da área
de gerenciamento de projetos. Os visitantes foram muito bem recebidos na empresa pelo Presidente da SANCOR
Seguros. Sr. Leandro Poretti, que compartilhou suas experiências e estratégias de ingresso da empresa SANCOR no
mercado brasileiro, visto se tratar de uma organização de origem argentina.
Durante a visita os PMOs da empresa puderam colaborar compartilhando conhecimentos, experiências e
expectativas com os participantes. Foi um evento que proporcionou interação entre todos, permitindo solucionar
dúvidas, conhecer novas ferramentas de planejamento, além de compreender um pouco mais sobre a área de
projetos dentro de uma organização. Houve também a apresentação institucional do PMI realizado pela voluntária do
PMI-PR Rosimeire Silva e apresentação de chamada para o evento do CIGPL que ocorrerá nos dias 26 e 27 de
novembro, em Curitiba, realizado pelo voluntário Renan Froemming.
A visita foi concluída com um “tour’ pelas áreas institucionais e de negócios da empresa. O feedback recebido pelos
participantes com relação à visita foi muito satisfatório, o que faz com que o PMI-PR prepare cada vez mais eventos
que possam agregar valor aos seus associados.
O PMI-PR agradece à empresa SANCOR SEGUROS pela parceria e carinho prestados aos associados/
participantes e aos voluntários do PMI-PR pela realização deste excelente evento.
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O PMI Paraná promove o CIGPL 2018, o maior evento do
Estado do Paraná em Gestão, Projetos e Liderança, com
apoio dos seus Branchs Regionais.
A data do evento foi alterada para os dias 26 e 27 de
novembro e acontecerá no Expo Unimed Curitiba, o mesmo
local onde realizamos o Congresso Brasileiro de 2017.
A expectativa é de oferecer a oportunidade de
compartilhamento de boas práticas de Gestão, Projetos e
Liderança para mais de 500 profissionais.
Nosso público alvo é composto por empresários,
empreendedores e gestores com formação nas diversas áreas
da Tecnologia da Informação, Engenharias, Administração e
outros setores econômicos que demandam alto desempenho
gerencial.
O evento também conta com grande participação da
comunidade acadêmica, também proporcionando ao
participante a conexão do mercado de trabalho com
estudantes de diferentes áreas e níveis de formação.
Contando ainda com a presença de representantes da Gestão
Pública interessados nas práticas e métodos de
gerenciamento para a eficiência na execução de projetos.
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Palestrantes confirmados
Alessandra Assad

Palestrante Internacional, Professora e
Escritora

Palestra: Liderança Tóxica
Liderança Tóxica é toda liderança
capaz de gerar uma toxina que
cause dor de qualquer tipo, seja
ela física ou psicológica. Esta
palestra apresenta um novo
caminho através da
Neuroliderança para que líderes entendam a
diferença entre liderança contagiante e liderança
contagiosa, e qual mudança isso pode fazer na
vida daqueles que são liderados por eles.

Vicente Gonçalves
CEO DO HUCMI - HUMAN CHANGE
MANAGEMENT INSTITUTE

Workshop: Integrando a
Gestão de Mudanças e
Projetos para alcançar
resultados extraordinários
Neste workshop você aprenderá
os principais itens que devem compor um Plano
Estratégico de Gestão de Mudanças integrado
com o plano do projeto e como cultivar uma forte
parceria entre os gerentes de mudança e de
projeto para alcançar resultados extraordinários.
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Participe e contribua para um mundo melhor
A Experiência CIGPL 2018 contará também
com uma ação de impacto social, que neste ano
será realizada num formato diferente e inovador,
com foco em resultados para as Instituições
Sociais que serão atendidas – O Hackathon
Social.
O Hackathon Social será realizado no dia 24
de novembro de 2018 (sábado) na UniOpet
campus Rebouças e terá duração de 8 horas e
irá reunir Instituições Sociais, Mentores PMI-PR
e participantes do CIGPL 2018, com o objetivo
de desenvolver um plano de ação que atenda a
uma necessidade específica apresentada pelas
Instituições Sociais, que possam se transformar
em projetos livres, inovadores e aplicáveis.
* O termo Hackathon é resultado de uma
combinação entre as palavras inglesas “hack”
(programar de forma excepcional) e “marathon”
(maratona).
O UniversiDia é um evento com
o foco em pessoas que estão
entrando no mundo dos Projetos.
Sendo estudantes, universitários,
pós-graduandos ou uma pessoa
buscando entender como o
Gerenciamento de Projetos pode
ser uma poderosa ferramenta
para lhe ajudar a atingir seus
objetivos.
Esta edição do UniversiDia irá
acontecer junto ao clima vibrante
do Congresso Internacional de
Gestão, Projetos e Liderança, o
evento do ano do PMI-PR. Com o
tema "Inovação, agilidade e resultados para um mundo em transformação".
Ambiente excelente para desenvolvimento pessoal com Palestras, Workshops permitindo o
Networking com profissionais e empresas da área, tudo isso em Curitiba, a bela capital do Paraná.
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INSCREVA-SE

Venha fazer parte da Experiência CIGPL 2018.
O 1º lote vai até o dia 30 de setembro com desconto de 20% do valor total do ingresso.
Veja nossa tabela de lotes.

PATROCINE O CIGPL 2018
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A captação de Patrocinadores para o Congresso Internacional de Gestão, Projetos e
Liderança 2018 justifica-se na importância atribuída pelo PMI-PR ao apoio na divulgação das
melhores práticas de Gerenciamento de Projetos por parte das empresas que vivenciam
desafios relacionados ao tema central. O objetivo do evento é incentivar os participantes
ligados às atividades de gestão, planejamento, coordenação ou áreas correlatas, a adoção das
melhores práticas de gerenciamento, bem como incentivar técnicas inovadoras para a gestão
de seus projetos e/ou empreendimentos, gerando desta forma mais valor a seus negócios.
O evento tem como pano de fundo o “Triângulo de Talentos do PMI”, que representa um
conjunto de habilidades críticas que as organizações globais têm demandado nos gestores de
projetos: Gerenciamento Técnico de Projetos; Gerenciamento Estratégico e de Negócios e
Liderança. Cada uma dessas habilidades exige inúmeros conhecimentos, métodos e
ferramentas que o gerente de projeto deve dominar para ter seu perfil cada vez mais atrativo
para as organizações.
O público presente no evento é composto por:
• Executivos e profissionais atuantes em empresas que trabalham com projetos, gestão e
liderança de diversos setores, dos quais destacam-se: Tecnologia da Informação,
Telecomunicações, Mineração, Energia, Petróleo e Gás, Construção e Serviços;
• Empresários e consultores de empresas desenvolvedoras de serviços e produtos na
área de gerenciamento de projetos;
• Instituições de ensino, professores e pesquisadores;
• Membros e Voluntários do PMI.
Conheça 5 benefícios de patrocinar o CIGPL 2018:
• Profissionais Especializados: Oportunidade da sua empresa conhecer e ser conhecida
por profissionais especializados em Gestão, Projetos e Liderança.
• Visibilidade: Aumenta a visibilidade das empresas na comunidade de Gerenciamento de
Projetos, Gestão e Liderança;
• Discussão de Cases: Participe de discussões de cases e de assuntos importantes para
as empresas referência em gerenciamento de projetos;
• Captação de Clientes: Possibilita a captação de novos clientes;
• Benchmarking: Realização de benchmarking em empresas referência ao nível nacional.
Solicite nosso portfólio de patrocínio pelo e-mail parcerias.cigpl@pmipr.org.br
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PM TALK – Six Sigma, Lean
Manufacturing e Lean
Construction
LONDRINA / CORNÉLIO PROCÓPIO
/ MARINGÁ

PM TALK –com
Marcelo Burlamaqui
LONDRINA / CORNÉLIO PROCÓPIO

Evento com GPJr
Evento no Sinduscon Paraná
CURITIBA

Fique ligado nos canais de comunicação do PMI PR para maiores detalhes.
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O PMI PR cada vez mais perto de você!
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Participe do grupo do PMI-PR no Whatsapp!!! Lá, além das últimas novidades
sobre os eventos do PMI-PR, você também receberá, em primeira mão, diversas
notícias sobre gestão, projetos e liderança. Não fique de fora!!!

APRESENTE SUA EMPRESA PARA O PMI-PR
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SOGERPME ED SEDADINUTROPO

Diversas vagas já foram
publicadas, e vem muito mais
por aí!

Está procurando uma
oportunidade ou precisa
publicar para um público
seleto? Envie um e-mail para
vagas@pmipr.org.br

PMI PR INFORMA: ELEIÇÕES 2018
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PARCERIAS

PULSÃO DESENVOLVIMENTO
Visando proporcionar desenvolvimento pessoal aos seus
associados, o PMI-PR estabeleceu parceria com o Pulsão
Desenvolvimento Pessoal, empresa de práticas terapêuticas
e eventos de desenvolvimento humano.
Durante um ano o Pulsão oferecerá a todos os associados
do PMI-PR 10% de desconto em diversas terapias e
atividades relacionadas ao aperfeiçoamento humano como
aulas de yoga, aulas de dança, constelação sistêmica
familiar, acupuntura, reiki, fisioterapia, nutrição, psicologia,
reflexologia, barras de access, PNL e muitas outras.
Contato: Frederico Medeiros (41) 99165-8251
Rua Amintas de Barros, 757 - Centro - Curitiba - PR
https://pt-br.facebook.com/pulsao.cwb/

INSTITUTO BUCHMAN
Fundado em 2005, o Instituto Buchman nasceu como
um centro de treinamento de inglês profissional
(Business English) que tem como objetivo principal
desenvolver e aprimorar a comunicação da língua
inglesa profissional, assim, proporcionando os
melhores resultados e o sucesso dos profissionais.
Focado no inglês para adultos, o Instituto Buchman
fez uma parceria com o PMI-PR buscando o
aperfeiçoamento na carreira dos associados que
buscam ingressar, crescer ou recolocar-se no mercado
de trabalho.
Benefícios aos associados:
Desconto de 20% nos cursos de inglês - Master 70 horas;
Desconto de 10% nos cursos de inglês - Light 40 horas*
*Não sendo concedido para programações de super intensivo-Imersão.
Para maiores informações, envie e-mail para: relacionamento@pmipr.org.br
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REPORTE DE PDUS: COMO FAZER?
Acesse
my.pmi.org
Preencha
login e
senha

Clique em LOG IN

Clique em LOG IN

Aguarde...

Clique em myPMI

Clique em Report PDUs

Selecione a
atividade dos PDUs
a reportar: curso,
praticante. Neste
exemplo clicamos
em "voluntário"
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Preencha as informações
requeridas;
No final do formulário
marque que as
informações são
verdadeiras;
Clique em Submit
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WILLIAN BASSO

PMI-PR, feito de gente!

Nos meses de j ul ho e agost o o PMI-PR comuni cou e
f ormal i zou a promoção de:
- Wi l l i an Basso: assume a gest ão do CIGPL

de vári os anos, com uma at uação mai s f ort e nest a área
t ão est rat égi ca. A Gerênci a de I mpact o Soci al , l i derada
pel o Raf ael Wi ppel , passa a f azer part e da DIS ( com
equi pe, port f ól i o, orçament o) ;
- Pat rí ci a Goul art : assume a Di ret ori a de
Desenvol vi ment o Prof i ssi onal do Associ ado ( DDP) , a
qual passa a engl obar a GEVA ( Ger. Experi ênci a e Val or
do Associ ado) , ai nda sob a l i derança da Dani el e Li ma;
- Anderson Mat os: f i nal i za seu ci cl o na GEXP e assume a
DRI ( Di ret ori a de Rel ações I nst i t uci onai s) ;
- Mi chel i Fregnani : que vem se dest acando no
vol unt ari ado, assume a l i derança do PMO;
- Bernardo Brandão: assume como gerent e de expansão
do PMI PR.
Aos promovi dos, parabéns e bem-vi ndos ao t i me de
gest ores! Aos que se despedem f i ca o agradeci ment o

BERNARDO BRANDÃO

pel o bel o t rabal ho e o ensej o de êxi t o na carrei ra!

ROBSON FEREZIN

( Di ret ori a de I mpact o Soci al ) , cul mi nando nosso sonho

PATRICIA GOULART

assume a di ret ori a da recent ement e cri ada DIS

ANDERSON MATOS

- Robson Ferezi n: f i nal i za um excel ent e ci cl o na DDP e

MICHELI FREGNANI

Furl an;

SODIVOMORP SOIRÁTNULOV

i nt egral ment e, com di reci onament o do Sponsor Lucas
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ARIANA
TORRES
O impacto que o programa tem na minha
carreira é diretamente relacionado ao meu
desenvolvimento pessoal. o PMI
proporciona a oportunidade de trabalhar
com equipes heterogêneas, pessoas de
diversas áreas, idades, temperamentos, e
isso faz com que eu consiga adaptar a
diferentes situações e aprenda a lidar com
pessoas de múltiplos perfis.

RENE
MARCEL

A prática e intensidade na qual aplicamos
determinadas atividades nos torna
melhores pessoas e profissionais
consistentes. Logo, o PMI PR proporciona
essa oportunidade a todos seus
voluntários que buscam melhorar suas
habilidades técnicas em gerenciamento de
projetos, gestão estratégica de negócios e
relacionamento interpessoal.

ANA BEATRIZ
VIOTTO

O voluntariado está sendo transformador, além de
me trazer experiências importantes, se tornou
determinante no meu dia a dia. Como voluntária pude
participar do Congresso Brasileiro de Gestão,
Projetos e Liderança e isso fez a diferença. Conheci
várias pessoas que utilizavam o Gerenciamento de
Projetos e pude constatar que realmente faz a
diferença. Realmente coisas boas acontecem quando
você se envolve com o PMI.
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CARLOS
FLESCH

O voluntariado me desafia a cada dia a
melhorar minhas habilidades, fico muito
feliz de poder apoiar os esforços do
capítulo em se profissionalizar e em poder
aprender sempre com todos os que estão
envolvidos.
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JULHO

O PMI-PR deseja felicidades
e sucesso aos nossos voluntários
aniversariantes dos meses de julho e
agosto. PARABÉNS!

Ana Viotto

SETNAIRASREVINA

Anelise

Ruan Souza

Graziella
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Jackson

Luiz Vieira

Anderson

João da Silva

Jonas

Foster

AGOSTO

Monica

Mariana

Ricardo

Daniele

Vandré

Paulo
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MEMBER SUCCESS:
CERTIFICADOS
PMP® EM JULHO E
AGOSTO
O PMI-PR PARABENIZA SEUS
ASSOCIADOS PELA CONQUISTA DA
CERTIFICAÇÃO PMP®! AQUI ELES
CONTAM COMO CONSEGUIRAM.

FÁBIO MARTINS OLIVEIRA, PMP
"Iniciei os estudos em março, com um plano de 2 meses, dividido em 3 frentes: 1)
curso preparatorio ministrado por renomada instituição (internet + livro de
renomado autor). 2) tempo extra para a versão 6, com pesquisas na internet. Alguns
materiais me ajudaram muito, em especial os do PMI e de renomados autores na
área. 3) Simulados, num total de mais de 2400 questões, distribuídas entre
simulados completos e rápidos. (dica: renomados sites na internet)
Me sentia bem preparado... Ainda bem, porque somente na hora do exame é que
percebi que, em uma remarcação de data, não havia renovado a opção de língua
portuguesa... Lá estava eu, realizando o exame em inglês. Confesso que o frio na
barriga aumentou bastante, e claro, o grau de dificuldade junto. Mas no final tudo
deu certo!!
Estou muito orgulhoso de minha certificação, e entusiasmado em buscar as
certificações de Portfólio e de Ágil (disciplinas que já atuo há algum tempo), com a
certeza que agregarão muito conhecimento e reconhecimento ao meu trabalho."

SERGIO MARTINES, PMP
GERENTE DE PROJETOS

"Conclui o MBA em Gerenciamento de Projetos em 2006 e, desde então, quis fazer a
certificação PMP®. Após algumas tentativas de estudo, marquei e fiz o exame em março
deste ano. Já nos meses seguintes fui selecionado para a turma 2019 do Leadership
Institute Master Class do PMI, programa de formação para líderes de capítulos, e, sem
dívidas, ter o PMP foi fundamental."
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