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Colunas como “Conversando com os voluntários”, “O especialista

responde”, “Parceiros em ação” e até um momento de lazer com

uma palavra cruzada para testar seus conhecimentos e ao mesmo

tempo tornar mais divertido o seu tempo por aqui.

Nessa edição teremos como destaque uma coluna especial para

falar sobre a Jornada do Conhecimento do PMI Brasil. Uma

iniciativa realizada em colaboração pelos demais capítulos

brasileiros do PMI, onde capítulo do PMI Rio pode ajudar de forma

especial em sua idealização e materialização. Aqui o nosso VP de

Eventos nos apresenta as boas práticas de participar de um evento

totalmente mediado por tecnologia e que se tornou nacional.

Palavra do Presidente:

nesse mês de Novembro! Ela é feita para você

que faz parte de nossa comunidade de

Gerenciamento de Projetos!  Aliamos aqui um

misto de notícias do nosso PMI Rio, informações,

dicas e colunas bem interessantes. 

É com muita satisfação que

apresentamos a nossa Newsletter do

PMI Rio, que inicia a sua publicação

Ótima leitura a todos!

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio



 

mesmos assuntos que eu.  Ao longo desses 6 meses, eu ajudei a criar e

prototipar alguns produtos, mas foi no Encontro do Presidente com

Filiados do PMI Rio, em 05/10/20 com 69 participantes, que eu me

senti realmente fazendo acontecer... Como em filmes, sabe?!

Nós estabelecemos uma parceria bem bacana com a equipe de

Filiação e até posso dizer que fiz novas amigas. Eu valorizo muito as

amizades, pois alegram o coração, marcam a nossa vida e fazem

nossos dias serem especiais. O resultado das daily meetings, o

controle de atividades no trello, a prototipação, os formulários entre

outras atividades, foram muito positivas, já que eu pude sentir que os

filiados gostaram do evento e que nossa diretoria ficou satisfeita!

E para finalizar, eu deixo meu muito obrigada ao Luiz Henrique

(Presidente do PMI-RIO), Jean Campos (VP de Filiação) e Marcelo

Furtado (VP de Eventos) por acreditarem na gente e nos darem

liberdade para criar. Já dizia Einstein: “O segredo da criatividade está

em dormir bem e abrir a mente para as possibilidades infinitas. O que

é um homem sem sonhos?”.

Danielle Paoliello é gerente de projetos da VP de Eventos do PMI-Rio.

Conversando com os voluntários

Olá, eu me chamo Danielle Paoliello

e queria expressar a minha gratidão

pelo voluntariado do PMI Rio, pois eu

estou tendo a oportunidade de

conhecer pessoas incríveis, dedicadas

e interessadas pelos



Quem defende o título acima como se fossem dois times

de futebol disputando que é o melhor mostra um

desconhecimento desses dois modelos. Não existem os

“pmbokianos” e os “agilistas” e existem sim os líderes de

projetos que devem atuar utilizando um kit de

ferramentas composto das duas práticas.

OK, mas como saber quando usar cada um deles? A resposta está em uma

palavra simples e importantíssima para qualquer projeto seja ele preditivo (o

nome que se dá ao tradicional) ou ágil: o escopo.

Se você tem total conhecimento do escopo do produto de um projeto e

identifica que alterações nesse conhecimento inicial serão praticamente

raras, o modelo tradicional é o mais indicado. Sim, pois nesse modelo eu

posso criar um plano direcionado com restrições fixas que vão gerar o meu

cronograma e o meu orçamento. 

Claro que, nesse caso, se você não se preocupar em alinhar as expectativas

dos clientes, garantir o controle da qualidade e gerenciar preventivamente os

riscos, as chances de sucesso do projeto são pequenas, pois o plano é apenas

um documento. Na hora que você começa a executar o seu conteúdo que os

problemas podem começar a surgir.

Por outro lado, se o escopo não é totalmente conhecido, e mais, pode ser

variável durante o ciclo de vida do projeto, você deve utilizar o modelo ágil.

Nesse caso o foco é a entrega de valor com base em um cronograma e

orçamento fixo que tem um escopo variável continuamente refinado e

discutido nas chamadas sprints (períodos definidos de 1 a 4 semanas).

O modelo híbrido é nada mais do que a utilização desse grande kit de

ferramentas composto do que utilizamos nas duas abordagens. Quem vai

definir o que você vai utilizar no projeto é, como vimos, o conhecimento total

ou parcial do escopo.

Marcantonio Fabra é VP de Mktg e Comunicação do PMI-RIO.

O especialista responde

Tradicional x Ágil: qual o melhor?



Dica de Livro de GP:Dicas de livros de GP

Centenas de organizações em todo o mundo já se
beneficiaram do Disciplined Agile Delivery (DAD).
Disciplined Agile (DA) é o único kit de ferramentas
abrangente disponível para orientação sobre como
construir equipes ágeis de alto desempenho e
otimizar sua maneira de trabalhar (WoW – way of
working). Como um híbrido de todas as principais
abordagens ágeis e enxutas, ele fornece centenas
de estratégias para ajudá-lo a tomar melhores
decisões dentro de suas equipes ágeis, equilibrando
a auto-organização com as realidades e restrições
de seu 

contexto empresarial único. Os destaques deste manual incluem: 
• Como fonte oficial de conhecimento sobre DAD, inclui estratégias muito
melhoradas e aprimoradas com um conjunto revisado de diagramas de metas
com base no aprendizado da aplicação de DAD no campo;

• É um manual essencial para ajudar treinadores e as equipes tomam melhores
decisões em seu trabalho diário, fornecendo uma riqueza de ideias para
experimentar técnicas ágeis e enxutas, ao mesmo tempo em que fornecem
orientações e compensações específicas;

• É um guia de estudo perfeito para as certificações DASM (disciplined agile
scrum master) e DASSM (disciplined agile sênior scrum master) do Disciplined
Agile (DA). 

Quem é membro ou voluntário do PMI, pode fazer o download gratuito do livro “Choose
Your WoW!”, gratuitamente para membros (precisa estar logado antes de clicar no link),
no site do PMI:

https://www.pmi.org/disciplined-agile/books/dad-handbook

O livro também pode ser adquirido em formato impresso e digital na Amazon:

https://www.amazon.com/Choose-your-WoW-Disciplined-Optimizing-
ebook/dp/B087CF2D97/

https://www.pmi.org/disciplined-agile/books/dad-handbook
https://www.amazon.com/Choose-your-WoW-Disciplined-Optimizing-ebook/dp/B087CF2D97/


Dica de Livro de GP:Notícias do PMI-RIO

Responsabilidade Social: 
É como muita satisfação que o PMI Rio retoma as atividades nessa
área que foi marcada com a realização de dois eventos em conjunto
com a Organização Mulheres do Brasil abordando o tema –
Introdução ao Agile Mindset Para Gestão de Projetos. Novas parcerias
com outras instituições já foram firmadas e muito mais está por vir!
Fique atento ao Hackathon para ONG que será anunciado em breve
em nossas mídias sociais e site do PMI Rio.

Parcerias: 
Através de nossas parcerias, o PMI Rio, procura expandir seus
produtos e serviços e garantir acesso diferenciado a nossos filiados
aos serviços ofertados por empresas, consultoria e profissionais
qualificados, tais como: gestão de carreiras, acesso a cursos de MBA
em universidades de ponta, descontos em cursos de curta duração.
Qualificação continuada e reposicionamento profissional, através de
nossos parceiros, é um dos benefícios que o PMI Rio busca para seus
filiados e pessoas que possam se interessar e, portanto, celebramos
novas parcerias com Universidades e Consultorias. Viste nosso site
para conhecer a lista de nossos parceiros.



Núcleos (branches): 
Expandindo nossa atuação! O PMI Rio está expandido sua atuação,
através da ação pontual de seus Núcleos no Norte e Sul Fluminense,
além da região serrana – Petrópolis. A aproximação com grande
Universidades está em pleno vapor e a retomada das atividades está
dando força a esse importante braço do PMI Rio.

Gestão do Conhecimento: 
Agregando valor ao nosso capital intelectual! Completamos com
sucesso a migração de todo o nosso capital intelectual para a
plataforma G-Suite que, além de oferecer amplo e fácil acesso ao
acervo, contribuiu de maneira significativa para o objetivo de
sustentabilidade do Chapter reduzindo nosso custo operacional.
Parabéns todo time envolvido no projeto que foi um sucesso.

Nova versão do Guia do Voluntário: 
É com grande satisfação que o PMI-RIO apresenta uma nova versão
deste guia que foi elaborado inteiramente por voluntários e é o ponto
de partida do programa de voluntariado do Capítulo. Existem muitas
maneiras de se contribuir para o PMI como voluntário e, ao mesmo
tempo, avançar na carreira profissional. O guia serve como uma
introdução à sua experiência de voluntariado e vai apoiar a decisão
de se envolver e se comprometer com o Capítulo, oferecendo
informações importantes e iniciais para sua experiência voluntária.

Dica de Livro de GP:Notícias do PMI-RIO

(acesso em
https://www.pmirio.org.br/uploads/paginadinamica/1462/Guia_do_V
oluntrio_2020.pdf)

https://www.pmirio.org.br/uploads/paginadinamica/1462/Guia_do_Voluntrio_2020.pdf


Aconteceu em 07/10 a 4ª PMI com um tema bem atual: A LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados) e seus impactos no gerenciamento de
projetos. Foi um dos recordes de público na história do PMI-RIO
para esse evento: 93 pessoas assistiram atentamente ao Alysson
Neves, membro do comitê de segurança da ANPPD e especialista
em gestão de projetos e LGPD.

Destaque de Eventos do PMI-RIO:

Aconteceu em 05/10 a estréia de um novo evento do PMI-RIO, onde
o nosso presidente Luiz Henrique Gomes Souza se encontrou com
mais de 90 pessoas entre voluntários e filiados. Foi um bate-papo
bastante agradável onde ele pode expor a todos as diretrizes e
estratégias do nosso chapter.

4ª PMI: 

Encontro com o Presidente: 

Conheça a nossa agenda de eventos em
https://www.pmirio.org.br/agenda.

https://www.pmirio.org.br/agenda


Capítulo 1: Por que tudo começou?

Antes de começar gostaria de deixar a minha solidariedade para as

pessoas que passaram por algum problema ocasionado pela

Covid19. No dia 26 de fevereiro de 2020 foi identificado o primeiro

caso no Brasil, trazendo um cenário de dificuldades e perdas para

muitos. Em momentos como estes as pessoas são forçadas a

procurar novos caminhos na sua vida pessoal e profissional,

construindo novas realidades para sobreviver. Como voluntários do

PMI Rio a criação dessa nova realidade foi necessária, ou melhor

dizendo, foi imposta pela pandemia!

Já há muito tempo venho escutando sobre esse mundo VUCA, esse

novo normal trouxe na prática como devemos lidar com essa

realidade! Imaginem: dezesseis capítulos precisando executar

eventos regionais no segundo semestre de 2020, em plena

pandemia, com assuntos similares, conflitos de datas, concorrência

por palestrantes, sem restrições de fronteiras por causa da

plataforma online e com a quantidade de oferta de assuntos

disponibilizados atualmente na internet sobre gestão de projetos. 

 Você consegue imaginar um mundo mais VUCA do que esse?

Assim começa a nossa história!

#VUCAnaPratica!
Marcelo Fanaia Furtado é VP de Eventos do PMI-RIO.

Jornada do Conhecimento:Se torne um voluntário do PMI-RIO:Jornada do Conhecimento:

Quem somos e o que estamos fazendo na
Jornada do Conhecimento do PMI Brasil



Todas as iniciativas do PMI Rio (eventos, grupos de estudos,

treinamentos, palestras e etc.) são gerenciadas como

projetos realizados por voluntários, filiados ou não, que

contribuem com a evolução e a visibilidade do nosso

Chapter.

Qual a vantagem de ser um voluntário?

Além do seu próprio desenvolvimento profissional, o

voluntariado abre um leque enorme de networking com

profissionais de alto nível além, é claro, de um destaque na

comunidade de Gerenciamento de Projetos. Muitos

voluntários se recolocaram ou tiveram crescimento

profissional ao apresentar no seu currículo o fato de ser

voluntário do PMI.

Se você se interessou em ser nosso voluntário acesse

https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html   e

se candidate a uma das vagas.

Se torne um voluntário do PMI-RIO:Se torne um voluntário(a) do PMI Rio

https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html
https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html
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Dica de Livro de GP:Momento Lazer


