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Nosso dever para com você!

É com imenso prazer que apresentamos a seguir, as ações de cada diretoria do Project
Management Institute – Capítulo Paraná – que tanto contribuíram para o aumento da
maturidade do Gerenciamento de Projetos no nosso Estado e, consequemente, em nosso País.

Cada diretoria formada pelos diversos voluntários apaixonados por esta profissão, conduziram,
de acordo com as melhores práticas do PMI, uma série de projetos detalhadamente pensados e
habilmente gerenciados, que resultaram em educação, maturidade, profissionalização e
realização profissional de cada um dos envolvidos em cada um dos projetos que serão
apresentados nestas páginas.

Esperamos, com isso, divulgar a todos, voluntários e filiados, os projetos trabalhados neste ano
fantástico de 2014, com um imenso sentimento de gratidão e carinho por vocês que acreditam
que projetos baseados nas melhores práticas trazem resultados incomparáveis.

Nosso agradecimento a todos vocês que fazem o PMI-PR crescer e se fortalecer a cada ano.

Muito obrigado!
PMI-PR
www.pmipr.org.br

Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI!



Diretoria de Filiação, Certificação e Educação

DFCE

 Palestras em instituições de ensino e empresas 
para divulgação do PMI e ações de Filiação e 
Certificação – ESIC, ISAE-FGV, Estácio, Pelissari, 
HSBC, Exxon Mobil – dentro do Projeto 
“Aproxime-se”.

 Realização de Happy Case sobre certificações do 
PMI em parceria com a Diretoria de Marketing.

 Criação de processo de Affiliated Care, dentro do 
projeto “Closer”, visando aumentar a interação 
com os filiados (junho).

 Implantação do kit de boas–vindas ao filiado 
através do projeto  “Junte-se a nós” e realizado 
um guideline para auxiliar na filiação, mostrando 
o passo-a-passo do processo (junho).



Diretoria de Gestão de Pessoas e Voluntariado

DGPV
 Crescimento de 150% no quadro de voluntários,

passando de 20 em 2013 para 50 em 2014.

 Instituição do programa Voluntário do Ano, com
definição de três níveis de premiação, visando
reconhecer o trabalho de voluntários que se
destacam ao longo do ano.

 Cadastro dos voluntários do Chapter no VRMS,
dentro do projeto “Get Involved”.

 Definição dos critérios de acompanhamento dos
voluntários ao longo do ano através do projeto “
I Like It”.

 Realizadas chamadas de voluntários durante o
ano, incluindo uma chamada especial para o
projeto do Congresso Paranaense de Projetos.

 Realização do LIM-PR Leadership Institute
Meeting, evento destinado à integração e ao
desenvolvimento das competências de Liderança
e Gestão dos voluntários integrantes do Chapter.



Diretoria de Marketing e Comunicação

DMKC
 Happy Cases em Curitiba:

“Qualidade nos Relacionamentos em Projetos” com o
palestrante Rafael Lobo em parceria com a IES
UNINTER;

“THE Project Success Method: Shifting the Worry
Curve”, com Clint Padgett em parceria com a IES PUC-
PR;

“Certificações PgMP e PfMP” com o palestrante Edilson
Fontenele e Sergio Moschioni em parceria com a IES
ISAE-FGV;

“PMO Offshore”, com Marcelo Borges em parceria
com a IES EBS-Estação Business School.



Diretoria de Marketing e Comunicação

DMKC

 Palestras em parcerias com os
Branches Norte e Oeste do Paraná:

"Gerenciamento de Projetos: Cenário,
Mercado e Carreira“, com Rodrigo
Giraldelli e Welington Desan na
Uniamérica no dia 24/10 (outubro) – Apoio
do Branch Oeste ;

"Gerenciamento de Projetos como
vantagem competitiva“, com Rodrigo
Giraldelli na AEFI - Associação de
Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de
Foz do Iguaçu no dia 25/10 (outubro) –
Apoio do Branch Oeste .



Diretoria de Marketing e Comunicação

DMKC

 Lançamento do novo site do PMI-PR dentro do
projeto “Canais e Conteúdos”.

 Evento de Confraternização 2014 dos Voluntários do
Chapter (evento sem fins lucrativos e por adesão)
realizado em novembro, dentro do projeto “Eventos”.

www.pmipr.org.br



Presidência e Vice-Presidência

PRES - VP

 Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos

Realizado nos dias 01 e 02 de outubro de 2014, o Congresso Paranaense de Gerenciamento de
Projetos, CPGP2014, reuniu participantes de várias cidades do Estado e palestrantes renomados
que compartilharam conteúdos relevantes para os profissionais presentes.

Com o apoio de empresas e instituições de ensino, somou-se mais de 50 horas de conteúdo,
entre workshops, palestras e discussões de cases voltados ao Gerenciamento de Projetos.

Confira a seguir.





PRES - VP

 PMO – Project Management Office

O PMO – Project Management Office – do Chapter Paraná realiza
trabalhos de orientação nas melhores práticas de Gerenciamento de
Projetos, alinhamento de metodologia entre as várias Diretorias e
voluntários, além de ser um centro de informações para o Chapter.

Com ações voltadas à aplicação prática de metodologia, report dos
projetos, atingimento de resultados e alinhamento de comunicações, o
PMO do Chapter Paraná não é somente uma área de suporte e controle,
mas principalmente um provedor de serviços voltados ao gerenciamento
dos projetos dos voluntários.

Neste ano de 2014, o PMO ajudou a estabilizar alguns processos
necessários ao bom andamento das informações internas, como o report
dos projetos e do portfólio de cada diretoria incluindo seus KPI`s e
resultados.

Este Book de Resultados é ação direta da ação do PMO junto às Diretorias,
com a consolidação dos resultados das ações executadas pelos
voluntários junto à comunidade.

Em 2015, o PMO dará continuidade a este trabalho, auxiliando também a
amadurecer os processos de trabalho e governança do Chapter Paraná.



 Congressos e Eventos Externos

O PMI-PR se fez presente também em reuniões da Integração 
Nacional dos Chapters Brasileiros, congressos regionais dos 
outros Chapters, e também em alguns eventos mundiais do 
PMI.

Estas participações promovem e fortalecem a presença e 
interesse do Chapter Paraná regional e globalmente, além de 
ser os principais eventos de integração e compartilhamento das 
melhores práticas em Gerenciamento de Projetos.

Confira:

 Participação no LIM NA 2014 realizado no Rio de Janeiro;
 Participação do LIM Phoenix-Arizona - Global Congress 

2014—North America;
 Participação nos Congressos Regionais de Gerenciamento 

de Projetos em Minas Gerais e Mato Grosso;
 Presença no Congresso Brasileiro de Gerenciamento de 

Projetos em São Paulo (novembro);
 Presença nas três reuniões de Integração nacional dos 

Chapters Brasileiros do PMI. 

PRES - VP



Voluntários que fizeram estes
resultados possíveis: 


