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QUEM SOMOS

O PMI MG é uma associação sem fins lucrativos, permanentemente dedicada ao fomento da
efetiva aplicação da ciência e das práticas de Gerenciamento de Projetos em sua área de
atuação.
Fundado em Março de 1999, o Capítulo de Minas Gerais tem sido reconhecido em nível
nacional pela sua conduta de firmeza ética e abertura à inovação e ao diálogo.

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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PALAVRA DO PRESIDENTE

É com muito orgulho que apresentamos este 1º Relatório Anual de Atividades do PMI-MG como uma
prática importante de governança, registro de conhecimento e prestação de contas à comunidade
mineira de gerenciamento de projetos.
Estamos felizes com os resultados alcançados neste ano e, embora o cenário econômico pessimista,
a gestão 2017/2018 optou por manter diversos investimentos que refletem em benefício para o
filiado. Temos recebido elogios constantes, por meio de pesquisas e também depoimentos
espontâneos de membros desta comunidade, destacando os diferenciais que essa gestão têm
logrado em 2017. Essas referências positivas tem partido de voluntários, filiados, líderes de outros
capítulos brasileiros e também do próprio PMI. Não obstante os elogios, estamos cientes e abertos
também às críticas, com o propósito único de melhorar e entregar um serviço de qualidade.
Estamos hoje com uma taxa de crescimento do número de membros superior a 5% e uma taxa de
retenção de 68,99%. Isso quer dizer que, embora as dificuldades que estamos enfrentando no país
que envolvem a nossa economia, ainda sim muitos filiados continuam confiando em nosso trabalho e
se propõem a continuar e se juntar ao nosso grupo, fortalecendo ainda mais o PMI-MG. A você que
faz parte deste resultado, nosso MUITO OBRIGADO!
É possível melhorar? Com certeza! E para tanto, necessitamos do apoio de todos vocês que fazem
parte do PMI-MG e que contribuem para tornar este espaço um lugar onde realmente boas coisas
acontecem e negócios e crescimento pessoal se tornam realidades.
Este ano trabalhamos também arduamente para desenvolver um Planejamento Estratégico (PE) que
possa nortear os rumos do PMI-MG nos próximos anos. Este documento, feito a várias mãos e
aderente às políticas globais do PMI, representa um salto para todos nós, no que se refere ao nosso
esforço de governança, transparência e gestão do capítulo, orientado a boas práticas de mercado e
compromisso com nossos filiados. Esperamos compartilhar muito em breve o Planejamento
Estratégico do PMI-MG com toda a comunidade.
O trabalho apresentado abaixo só foi possível porque existem pessoas comprometidas e
apaixonadas. São dezenas de voluntários que dedicam horas a fio, para construir uma comunidade
de gerenciamento de projetos que realmente entregue valor. O fruto que colhemos é resultado
deste grupo, sem o qual não estaríamos aqui agora contando os nossos feitos. A todos vocês,
diretoria, conselhos, voluntários, secretária, parceiros e fornecedores, nosso imenso obrigado!
Temos muito ainda por fazer em 2018 e vocês todos serão essenciais nesta nova etapa que se inicia.
Um forte abraço em todos,
Moisés Luna
Presidente PMI-MG
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3.1

GOVERNANÇA
Transparência e Governança

Para dar maior transparência e melhorar a governança do capítulo, o PMI-MG adquiriu no
início do ano um sistema de gerenciamento financeiro, que possibilita a integração com a
Prefeitura de Belo Horizonte, para emissão de notas fiscais, bem como garante uma maior
segurança na gestão financeira. Todas as contas a pagar e a receber são cadastradas, com
suas respectivas notas fiscais, melhorando o nível de informações e governança do capítulo.
A escolha e aquisição do sistema teve como base um benchmarking realizado com PMI-RS.
Também para a melhoria da governança, foi iniciado, em parceria com a PCP Junior, a
revisão do Manual de Processos do PMI-MG, com o objetivo de adequar o Manual existente
aos processos hoje adotados.
3.2

Eleição do Conselho Fiscal

A cada dois anos são eleitos os novos membros do Conselho Fiscal. O processo eleitoral
iniciou-se em 04 de outubro e contou com a participação de 333 filiados votantes. Ao final
do processo, o Conselho Fiscal para gestão 2018-2019 ficou composta da seguinte forma:
Presidente
Renato Fernando Brito Vieira, PMP PMIID 599333
Conselheiros Efetivos
Ramon Pereira Batista PMIID 1854346
Francisco Deijangle Evangelista da Costa PMIID 234032
Conselheiro Suplente
Sergio Augusto Martins de Souza 2243314
A Diretoria Executiva do PMI-MG dá boas vindas ao novo conselho fiscal!
3.3 Eleição do Conselho Consultivo
No último dia 19 de dezembro de 2017, o presidente do PMI-MG, Moisés Luna Brandão,
formalizou convite para composição do Conselho Consultivo do PMI-MG para o biênio
2018/2019. De acordo com o estatuto social do PMI-MG, todos os ex-presidentes do PMIMG deverão ser convidados pelo presidente em exercício para recomposição e participação
no Conselho Consultivo, cujo mandato é de 2 (dois) anos intercalado com as eleições da
diretoria executiva do PMI-MG. Foram integrados ao Conselho Consultivo para o biênio
2018/2019 os seguintes conselheiros:
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Antônio José Soares, PMP PMIID 114598
Gilberto Moura Valle, PMP PMIID 138429
Márcio de Souza Tibo, PMP PMIID 140781
Myrza Vasques Chiavegatto, MsC, PMP PMIID 182611
Ricardo Viana Vargas, PMP PMIID 91455
Ruan Murta Soares de Almeida PMIID 1439521
Para que você conheça um pouco mais do papel do Conselho Consultivo, as suas
competências envolvem:
a. Apoiar e validar a revisão do Estatuto Social do PMI-MG
b. Aprovar e acompanhar o Planejamento Estratégico do Capítulo
c. Aprovar o planejamento orçamentário
d. Apoiar a Diretoria Executiva na resolução de conflitos
e. Auxiliar a Diretoria Executiva no desenvolvimento de identidade própria regional e na
integração com os demais capítulos brasileiros.
f. Atuar na coordenação dos processos para eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
do PMI-MG
g. Representar o PMI-MG, se a capacidade financeira permitir, em reuniões de liderança
(Leadership meetings) estabelecidas pelo PMI.
A presidência do PMI-MG dá boas-vindas ao novo Conselho Consultivo.

4
4.1

INTERAÇÃO PMI-MG: BRASIL E PMI GLOBAL
Region Meeting (REM)

Nos dias 7 e 9 de abril de 2017, foi realizado em Itapeva-MG, o PMI Region Meeting, da
Região 13 (região que engloba todos os capítulos do Brasil). O PMI-MG esteve representado
pelo Vice-Presidente Leandro Siqueira e pelo Diretor de Interiorização Leandro Rezende.
O evento contou com a presença de mais de sessenta líderes de capítulos brasileiros, além
da participação de Steve Townsend - Global Alliances & Networking Director do PMI. Contou
também com a participação do membro do board de diretores do PMIef, Mario Tretin, de
membro do Chapter Member Advisor Group, Elizabeth Borges, do atual PMI Region Mentor
da Região 13, Ivo Michalick, da futura PMI Region Mentor da Região 13, Myrian Moura, do
Chapter Administrator, Joseph Falu, e Hellen Almeida, que representam o PMI Global no
Brasil.
4.2

Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos e Liderança - CBGPL

Aconteceu nos dias 05, 06 e 07 de Junho de 2017, no Expo Unimed, em Curitiba – Paraná, o
XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. O evento, que está na sua décima
segunda edição, foi promovido pelo PMI Paraná Chapter com o apoio dos outros 14
capítulos Regionais do PMI no Brasil.
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O PMI-MG marcou presença com o Presidente, Moisés Luna, o Diretor de Certificação e
Desenvolvimento Profissional, Pedro Paulo Coutinho, a Diretora de Administração e
Finanças, Luciana Horst e a Mentora do PMI (2018/2019), Myrian Moura, além dos
Executivos Nomeados Marcelo Neves e Sávio Magalhães, que trabalhou como voluntário na
equipe de Parcerias e Patrocínio do XIICBGP.
Foram momentos excelentes com oportunidades para desenvolver e fortalecer
competências técnicas e comportamentais ligadas à liderança, comunicação, gestão
estratégica e gerenciamento de projetos, além de fazer benchmarking e trocar experiências
com officers e voluntários de outros capítulos.

4.3

Leadership Institute Meeting North America

Entre os dias 26 e 28/10/2017, vários diretores do PMI-MG participaram de um evento
global promovido pelo PMI que reúne todas as lideranças de todos os capítulos do mundo.
Neste evento, todos podem trocar experiências e ver o que os capítulos de outras partes do
mundo estão fazendo e que estão tendo bons resultados.
Este evento serviu para que os diretores absorvessem novas ideias e ações que podem ser
aplicadas ao capítulo. Muita coisa foi vista e novidades virão por aí.
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EVENTOS

Todos os anos o PMI-MG, com foco nos filiados, realiza eventos que permitam aos mesmos
alavancar o conhecimento e crescimento profissional, bem como a prática de networking.
Ao longo de 2017, diversas iniciativas foram realizadas.
5.1

Webinars

Durante 2017 foram realizados 12 webinars, abordando os mais variados temas, que
contaram com a participação de mais de 2.200 inscritos, representando um crescimento de
200% comparado a 2016. Os webinars foram os seguintes:
Mês

Palestrante

Título

01/2017 Tissiana Costa

Entregue valor ou seja esquecido! Um mergulho na teoria e
prática da engenharia de valor

02/2017 Marlene Carnevali

Risky Business – Os riscos comportamentais que afetam os
projetos e o negócio

03/2017 Vera Martins

A hora da DR
Feedback - uma importante ferramenta na gestão de projetos

04/2017

Flávio Luiz de Oliveira e
Silva, PMP

Gestão de Riscos Contratuais

05/2017 Odirley Santos

Gerenciamento de projetos no setor público: O caso da
BHTRANS.

06/2017 Adilson Pize

Gestão Estratégica dos Stakeholders

07/2017 Simone Reis D`Almeida

A evolução do Escritório de Projetos de TIC da Prefeitura de
Belo Horizonte

08/2017 Hélio Costa

Risk Canvas, uma forma visual de Gerenciar Riscos

09/2017 Fábio Cruz

Por que o gerente ágil será o único que poderá domar os
modelos híbridos e os ambientes ágeis?

10/2017

Delermando Branquinho
Filho

11/2017 Robson Camargo
12/2017 Fabiana Bigão

5.2

Ferramentas e Técnicas em Gerenciamento de Projetos – Um
Estudo de Caso com Software Livre Colaborativo

DESIGN THINKING antes de Projeto. E depois? CANVAS, PM
VISUAL, MÉTODOS ÁGEIS ou CASCATA?
O perfil do novo profissional de projetos e como você pode
agregar valor à organização

Eventos Técnicos Mensais (ETM)

Os eventos técnicos mensais sempre trazem aos participantes assuntos diversos relacionados ao
gerenciamento de projetos, bem como propiciam um ambiente especial para a prática de networking
para os participantes, filiados ou não. Em 2017 foram 8 eventos, com mais de 750 inscritos. Confira a
lista dos eventos:
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●
●

02/2017 – Arnaldo Pires: Business Model Generation
03/2017 – Augusto dos Santos Moura Júnior: Indústria 4.0

●
●

04/2017 – George Leal Jamil: Gestão de Projetos em empresas inovadoras
05/2017 – Junilson Souza: Gerenciamento de Projetos e Agilidade

● 06/2017 – Thiago Moreira: Gestão de Riscos em Projetos Ágeis
● 07/2017 - Marcelo Simão: Coaching na Gestão de Projetos
● 08/2017 – José Fernando: Adotando a perspectiva PSO para o gerenciamento de
programas: Habilidades e competencias essenciais do Gerente de Projetos
● 19/10/2017 – Moisés Luna: Tendências Emergentes e Novidades do Guia PMBOK 6ª
edição
5.3

Evento Esportivo e Integração e Networking

No dia 08 de outubro foi realizado o primeiro evento esportivo do PMI-MG. O evento contou
com a presença de mais de 100 pessoas, que participaram de corridas e caminhadas, de 4 e
8 km. Foi uma excelente oportunidade para encontrar colegas de profissão e cuidar da
saúde!
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5.4

Encontro de Filiados

Ao final de cada ano o PMI-MG apresenta os resultados alcançados aos seus filiados. O
Encontro Anual dos Filiados 2017 aconteceu no dia 30 de Novembro, com a participação de
120 filiados. O evento contou com a participação do Alex Susemihl, engenheiro de software
da Google, cujo tema da palestra foi You are not the user: decifrando seus usuários, além da
participação Hellen Almeida, Chapter Partner Brazil.
A diretoria executiva apresentou também um resumo dos principais resultados do ano, com
destaque para o Planejamento Estratégico do PMI-MG, que está em fase de finalização e
validação final do Conselho Consultivo. Após as palestras, os filiados se reencontrarem para
compartilhar suas conquistas, se atualizar e fazer networking.
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5.5

Congresso

Quase 28 mil horas de planejamento, 43 voluntários, 8 reuniões presenciais, 32 reuniões
remotas foram necessárias para a realização do XII Congresso de Gerenciamento de
Projetos, ocorrido nos dias 22 e 23 de setembro, em Belo Horizonte. Nesta edição do evento
tiveram 2 workshops, a participação de 4 keynotes, 15 palestrantes e a apresentação de 3
artigos técnicos. Foram 400 congressistas em 16 horas de evento.
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CURSOS

Os cursos preparatórios para certificações PMI são uma excelente forma de se preparar para
os exames de certificação. Este ano, além do já tradicional curso preparatório para
certificação PMP também foram oferecidas turmas para o preparatório ACP. Além disso,
para promover o contínuo aprendizado em gerenciamento de projetos, realização de
workshop.
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6.1 Certificações
Durante o ano foram realizadas duas turmas de Curso Preparatório para Certificação Agile
Certified Practitioner (PMI-ACP)®. A Turma 02 aconteceu entre maio e junho e a Turma 03
foi realizada em novembro.
Já o Curso Preparatório para Certificação PMP também teve duas turmas ao longo do ano:
Turma 26, realizada entre março e maio e Turma 27, que ocorreu entre agosto e outubro. O
curso é realizado totalmente por voluntários do capítulo, tendo carga horária de 60 horas.

6.2

Worshop

O workshop – Seja Ágil ,Seja Scrum, foi sucesso de público, sendo necessária a realização de
2 turmas para atender a demanda, uma aconteceu no dia 06 de dezembro e a outra no dia
15 de dezembro. O workshop foi ministrado pela consultora e gerente de projetos, filiada ao
PMI-MG, Sueli Barroso.

7
7.1

VOLUNTARIADO
Programa de voluntariado

O voluntariado é uma iniciativa destaque do Capítulo. Todo o corpo Diretivo e equipes são
compostas por voluntários. Eles são a essência do capítulo. Vale destacar que também é
uma oportunidade ímpar de desenvolvimento profissional, networking e aprender muito!
Todas as vagas são divulgadas através do sistema oficial do PMI VRMS. Atualmente o PMI
MG conta com cerca de 150 voluntários.
7.2

LIM PMI-MG

LIM é a sigla para Leadership Institute Meeting, um evento realizado pelo PMI para seus
líderes, acontecendo anualmente nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia. O PMIMG também ofereceu aos seus voluntários um evento para desenvolvimento e capacitação
de suas lideranças, que aconteceu no dia 06/05/2017. O evento ofereceu a oportunidade
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aos voluntários de conhecerem mais de perto o PMI-MG, o PMI, interagir com outros
voluntários e aprender mais sobre liderança.
Com a presença de mais de 50 voluntários e do mentor do PMI no Brasil, Ivo Michalick, o
evento foi um grande momento de união e aprendizado para todos.

7.3

VOLUNTÁRIOS DO PMI-MG NO PMI

Elder Alves, filiado ao PMI-MG, participou neste ano da elaboração e revisão das questões
da prova de certificação PMP, evento que aconteceu em Bogotá, na Colômbia.
Segundo Élder “A participação em eventos internacionais do PMI é uma experiência única.
Participei pela segunda vez na elaboração e revisão das questões da prova de certificação
PMP na Colômbia. O processo para candidatar-se não é complexo, basta ser filiado e utilizar
o VRMS (Volunteer Relantionship Management System). Em tais eventos você tem a
oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, criando amizades e networking.
Assim, trata-se de uma oportunidade para o desenvolvimento profissional dos filiados do
PMIMG.
Eventos dessa envergadura global fornece diversas oportunidades para os filiados do PMI.
Você conhece pessoas de diversas empresas e países. Tive contato com pessoas do Brasil,
Estados Unidos, França, Holanda, Colômbia, Argentina, Trinidad e Tobago, entre outros.
Além da contribuição e satisfação de participar do exame PMP, fornece PDUs para os mais
interessados nestes créditos. Em suma, é um evento para beneficiar os filiados em diversas
frentes. Vale a pena candidatar-se. A dica é colocar alertas no seu VRMS. Boa sorte.”
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O PMI possui 21 mentores regionais, que trabalham com a equipe do PMI Chapter
Development Department, em apoio aos Capítulos, ao redor do mundo.
Os mentores regionais fornecem conselhos, orientação e liderança aos líderes do capítulo
para desenvolver suas capacidades de liderança e garantir entrega de valor aos membros,
para construção de capítulos locais cada vez mais fortes. Mentores Regionais atuam como
um parceiro indispensável para a equipe do PMI Chapter Partners and Administrators, no
que tange aos programas, políticas e procedimentos que permitem sucesso operacional dos
capítulos. RMs representam os interesses dos líderes do capítulo local para a equipe do PMI
global, nas áreas de implementações de programas, desenvolvimento profissional voluntário
e entrega contínua de valores de capítulo. RMs deverão manter uma perspectiva equilibrada
entre as necessidades do PMI e os líderes globais do capítulo, considerando o plano
estratégico do PMI e a visão geral de crescimento dos membros e serviços oferecidos.
A Região 13 - Brasil, teve como mentor, desde janeiro de 2015, o ex-presidente do PMI-MG,
Ivo Michalick. A partir de janeiro de 2018, a nova mentora da Região 13, será Myrian Moura,
que também já ocupou o cargo de presidência do nosso capítulo.
7.4

PMI-EF

O PMI EF, fundação educacional do PMI, é o braço filantrópico do PMI, é uma organização
sem fins lucrativos de gerenciamento de projetos, que usa a influência do gerenciamento de
projetos no bem estar social. Neste sentido, o PMI-MG começou a desenvolver atividades
junto a ONGs, que atuam no terceiro setor.
Em Uberlândia, nos dias 20 e 23 de junho de 2017, foi ministrada uma oficina junto a jovens
adolescentes da ONG EMCANTAR, com duração total de 4 horas.
No primeiro dia foi realizada a abordagem sobre o tema GERENCIAMENTO DE PROJETOS,
realizando um brainstorming com as duas palavras, reunindo as informações e abordando o
assunto com os jovens.
Foi apresentado o assunto em um contexto simples e aplicável a realidade dos mesmos. Foi
definido o que são projetos, exibido o ciclo PDCA e o método 5W2H e posteriormente
demonstradas as 10 áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos.
No segundo dia foi aplicado um jogo com o nome "Ganhe quanto mais puder", para
demonstrar a habilidade de trabalhar em conjunto e a necessidade de ter uma visão do
projeto como um todo e não em partes isoladas.
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INTERIORIZAÇÃO

A atuação do PMI-MG também acontece junto aos Branches já estabelecidos – Triângulo
Mineiro e Norte de Minas, e em Sete Lagoas, potencial Branch. Ao longo do ano, diversas
ações foram desenvolvidas para atender aos membros destas regiões
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8.1

Eventos Técnicos

O Triângulo Mineiro Branch, realizou em maio, evento técnico com a consultora Chayene Cotrin, que
falou sobre como o planejamento estratégico pode ser materializado e colocado em prática
norteando a execução de projetos. O evento ocorreu no auditório da Universidade Federal de
Uberlândia, com a participação de mais de 40 pessoas, que doaram alimentos não perecíveis
entregues a uma instituição social da cidade.
Informações sobre outros eventos técnicos no TM – mais 2 eventos realizados

8.2

Meetup

No dia 08 de junho, o Triângulo Mineiro Branch realizou o primeiro Meetup de Filiados da
região. O evento ocorreu no pub Alfaiataria com a presença de filiados e voluntários. Na
ocasião, o consultor de RH e coach Jean Tofoles fez uma palestra sobre planejamento de
carreira para Gerentes de Projetos. Ainda, as ações do Branch foram apresentadas e
levantadas as expectativas dos filiados para o ano. A proposta é que o Meetup de Filiados
seja bimensal, com o intuito de gerar networking e fortalecer as iniciativas do Branch.

8.3

PAPO GP – Sete Lagoas

Contando com a equipe de voluntários da cidade de Sete Lagoas, foi desenvolvido um
modelo de encontro entre os membros da região, o Papo GP. Foram realizados 3 eventos ao
longo do ano:
● 25/07/2017 com a presença do Deijangle Costa, palestrando sobre o tema
Gerenciamento de Riscos na era 4.0.
● 21/10/2017 com a presença de Thiago Moreira Torres, falando sobre Meu Projeto
Ágil tem Riscos! E Agora?
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● 28/11/2017 com a presença de Junio de Oliveira, que tratou sobre Métodos de
Desenvolvimento de Projetos no Setor Automotivo

8.4

CONGP - Conferência de Gerenciamento de Projetos

Nos dias 22 e 23 de setembro, Uberlândia foi palco da quarta edição do CONGP Conferência de Gerenciamento de Projetos, um dos principais eventos de gerenciamento de
projetos do interior do Brasil, realizado pelo Triângulo Mineiro Branch PMI-MG.
Inovação, negociação e métodos ágeis de projetos foram alguns dos temas abordados pelos
palestrantes Myriam Moura, Hellen Almeida, Marsal Melo, Solange Aguilera, Marcelo
Martins e Daniel Bizon.
O evento foi uma excelente oportunidade para adquirir novos conhecimentos e fazer
networking, sendo prestigiado por 220 participantes.
8.5

VI Seminário de Gerenciamento de Projetos no Norte de Minas

Foi realizado no período de 03 a 06 de outubro de 2017 o VI Seminário de Gerenciamento de
Projetos no Norte de Minas, na cidade de Montes Claros (MG) pelo Branch Norte do PMIMG. Este evento teve a participação de mais de 400 pessoas, sendo empresários,
profissionais, acadêmicos e toda a comunidade local interessada em projetos. Foram muitas
palestras e whorkshops, como keynote o Prof. Dr. Clovis de Barros, despertando o público
presente para a importância dos projetos e da ética no desenvolvimento das empresas e
pessoas e pessoas.
8.6

CONGRESSO ZONA DA MATA

Tendo como parceiro oficial o PMI-MG, aconteceu nos dias 08 e 09 de dezembro
o Congresso de Gerenciamento de Projetos da Zona da Mata, em Juiz de Fora. O evento
contou com a palestra do presidente do PMI-MG, Moisés Luna Brandão, além de palestras
dos filiados ao PMI-MG, Ítalo Coutinho e Farhad Abdollahyan, além de diversos outros
palestrantes de destaque nacional. O evento reuniu mais de 120 pessoas.
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PMI-MG NA SUA EMPRESA

Com o intuito de disseminar as melhores práticas de gerenciamento de projetos, foi
desenvolvido o programa "Leve o PMI-MG para palestrar na sua empresa", uma chance de
aproximar o PMI-MG as empresas mineiras
Ao longo do ano foram 3 palestras realizadas. A primeira ocorreu no dia 4 de julho, na FGV,
com a palestra proferida pelo presidente do PMI-MG, Moisés Luna, sobre o tema "Como
gerir projetos de sucesso em cenários desafiadores?".
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Já no dia 22 de agosto, Luciano Souza proferiu a palestra Gerenciamento de Projetos,
Estratégias e Boas Práticas, na UNA – Unidade Barro Preto.
Foi realizada, em 10/10/2017, uma palestra sobre certificações do PMI, por solicitação da
PUC para seus alunos de pós-graduação em GP. A palestra foi realizada por Ademir Junior e
Pedro Paulo Coutinho e aconteceu na PUC Praça da Liberdade.
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