
 

VII Conferência de Gerenciamento de Projetos 2014

Já estão abertas as inscrições para a VII Conferência de
Gerenciamento de Projetos com o tema "Gestão de Mudanças:
Influências e Contribuições para as Estratégias das Organizações
e seus Projetos." 

A.C.E. Consultoria e PMI-PE agora são parceiras

Convênio de parceria entre o PMI-PE e A.C.E Consultoria Junior
da UFPE 

Relatórios "Pulse of the Profession" disponíveis em Português!
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Os relatórios "Pulse of the Profession" são nossas pesquisas
anuais globais, que analisam o impacto da implementação de
projetos, programas e gestão de portfolios. Você sabia que vários
deles estão disponíveis também em português? 

Mais notícias

Livro em destaque: The IT Project Management Answer Book 

Escrito em um formato de perguntas e respostas, fácil de usar, esse livro abrange todos os aspectos
do gerenciamento de projetos de TI, desde questões organizacionais iniciais até o encerramento do
projeto. 
 

PM Network - Inovação em ação 

Projeto de satélite reformula a visão do mundo 
 

PMI Today - Transferência de conhecimento 

Inspire-se! Aprenda novas habilidades! Participe do Congresso Global 
 

 

 

 

 

 

 



Você sabia?
Por que eu quero representar o PMI-PE no PMP Mega Test Writing 2014 (Peru)?

Mais uma vez, uma vantagem para filiados. O PMI-PE promoveu um concurso que escolheu 2 representantes dentre os
filiados do chapter PMI Pernambuco e certificados PMP, para participarem do evento PMP Mega Test Writing 2014, em
Lima (Peru) entre os dias 12 e 17/11/2014.

Imprescindivelmente certificados

O PMI divulgou neste mês de Agosto/2014, o ranking de membros certificados pela instituição na América Latina e no
Brasil, e o PMI-PE traz os dados de nosso estado. 
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