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Boas coisas acontecem quando vocêBoas coisas acontecem quando você
se envolve com o PMIse envolve com o PMI



O QUE É O PMI?O QUE É O PMI?  
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTEPROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

+ 660.000 filiados+ 660.000 filiados
+ 1.360.000 certificações PMI+ 1.360.000 certificações PMI

+ 200 países e territórios+ 200 países e territórios
+ 300 capítulos+ 300 capítulos

O PMI ou Project Management 
Institute é hoje o líder mundial 
enquanto instituição sem fins 
lucrativos de profissionais em 
gerenciamento de projetos.



O PMI e seus capítulos estão focados noO PMI e seus capítulos estão focados no
desenvolvimento, capacitação edesenvolvimento, capacitação e
profissionalização do Gerenciamento deprofissionalização do Gerenciamento de
Projetos no em cada estado.Projetos no em cada estado.  

Baseado 100% em trabalho voluntário dosBaseado 100% em trabalho voluntário dos
profissionais, formado por empresários,profissionais, formado por empresários,
executivos, consultores e especialistasexecutivos, consultores e especialistas
reputados e atuantes na área, escolhidosreputados e atuantes na área, escolhidos
por rigoroso critério, incluindo eleições anuaispor rigoroso critério, incluindo eleições anuais
e um processo seletivo.e um processo seletivo.  

Neste sentido, fomentamos oNeste sentido, fomentamos o
aperfeiçoamento e networking dosaperfeiçoamento e networking dos
profissionais da área por intermédio deprofissionais da área por intermédio de
eventos, cursos, pesquisas e relacionamentoeventos, cursos, pesquisas e relacionamento
com as empresascom as empresas

O QUE É O PMI Capítulo?O QUE É O PMI Capítulo?



PMI BrasilPMI Brasil

+ 5.000 filiados+ 5.000 filiados
+ 18.000 certificações PMI+ 18.000 certificações PMI

+ 16.000 PMPs+ 16.000 PMPs
+ 500 CAPMs+ 500 CAPMs

15 capítulos15 capítulos



O Capítulo PMI PernambucoO Capítulo PMI Pernambuco

  Coisas arretadas acontecemCoisas arretadas acontecem
quando tu se junta ao PMI-PEquando tu se junta ao PMI-PE



Promover o profissionalismo e a ética no Gerenciamento de Projeto;Promover o profissionalismo e a ética no Gerenciamento de Projeto;
Estimular a dedicação do Gerenciamento de Projetos em benefício daEstimular a dedicação do Gerenciamento de Projetos em benefício da
Sociedade;Sociedade;  
Prover um fórum para livre troca de ideias, experiências e soluções emProver um fórum para livre troca de ideias, experiências e soluções em
Gerenciamento de Projetos;Gerenciamento de Projetos;  
Identificar e promover os fundamentos do Gerenciamento de Projetos,Identificar e promover os fundamentos do Gerenciamento de Projetos,
buscando consolidar um corpo de conhecimento que leve ao sucesso obuscando consolidar um corpo de conhecimento que leve ao sucesso o
Gerenciamento de Projetos;Gerenciamento de Projetos;  
Prover uma interface entre usuários e fornecedores de softwares voltadosProver uma interface entre usuários e fornecedores de softwares voltados
para o Gerenciamento de Projetos;para o Gerenciamento de Projetos;  
Encorajar o desenvolvimento e a pesquisa nas universidades e indústria doEncorajar o desenvolvimento e a pesquisa nas universidades e indústria do
Gerenciamento de Projetos;Gerenciamento de Projetos;  
Fomentar o contato entre instituições, a nível mundial, e colaborar em assuntosFomentar o contato entre instituições, a nível mundial, e colaborar em assuntos
de interesses comuns.de interesses comuns.

  

CONHEÇA OS NOSSOS OBJETIVOSCONHEÇA OS NOSSOS OBJETIVOS



GOV.PROJCAST Estação PernambucoGOV.PROJCAST Estação Pernambuco

Coisas arretadas acontecem quando tu se junta ao PMI-PE

O GOV.PROJCAST ESTAÇÃO PERNAMBUCO é uma ação voluntária voltada para fomentar a
cultura da Economia de Projetos no Setor Público, reduzindo a assimetria de informações e de
conhecimentos mútuos para as organizações, agregando valor às partes interessadas, por meio
de podcasts.

 
Após uma primeira etapa de reuniões, a partir de brainstorming, enquanto técnica de ideação,
sobre como proporcionar a disseminação de boas práticas de gestão de projetos reunidas pelo
PMI e disseminadas pelo Guia PMBOK, voltadas para o Setor Público, o PMI Pernambuco, por meio
de um grupo de trabalho, propõe ações de alcance e de engajamento junto aos filiados e
interessados na iniciativa.



Conheça outros profissionais
em busca de conhecimento
Somos a maior rede de
profissionais de gerenciamento
de projetos do mundo.
Aproveite esta oportunidade
para se conectar e desenvolver
habilidades essenciais dos
profissionais de projetos

Envolva-se com a comunidade e
voluntários do PMI no Brasil
Ótimo momento para conhecer
as boas práticas de gestão de
projetos
Familiarizar com a visão do PMI
nos aspectos pessoas
Processos e ambientes
corporativos

 
Tenha a oportunidade de
conhecer o trabalho de outros
profissionais e praticá-los
Conhecendo ferramentas e as
experimentado - na prática -
suas habilidades desenvolvidas,
aplicando-as em novos
conhecimentos técnicos

Desenvolva as habilidades
mais importantes para o
profissional de projetos
Facilitadores com
conhecimentos diversos
estão nesta trilha para
colaborar com o processo
de desenvolvimento das
habilidades do público-alvo

Quais os motivos para
participar?



Participe do nosso
grupo no
Whatsapp e tenha
acesso à
informações dos
podcasts e dicas
sobre gestão,
projetos e
Liderança.

Acesse nosso
canal Spotify e
ouça os episódios
podcasts
disponíveis e
conteúdos
específicos
especialmente
criados para você.

 
Queremos saber sua
opinião sobre Podcasts
(um programa de rádio
na Internet que pode
ser ouvido a qualquer
hora, por meio do
celular ou do
computador) no setor
público.  

Em caso de dúvidas,
encaminhe um e-mail
para
governo@pmipe.org.br
para que possamos te
ajudar

Como participar?

https://chat.whatsapp.com/EnkR5gccJdi5jZYYQpZcjA
https://open.spotify.com/show/29lceCXOsktcoHlLZxUCTW
https://open.spotify.com/show/29lceCXOsktcoHlLZxUCTW
mailto:governo@pmipe.org.br
https://chat.whatsapp.com/EnkR5gccJdi5jZYYQpZcjA
https://chat.whatsapp.com/EnkR5gccJdi5jZYYQpZcjA


Equipe deEquipe de
VoluntáriosVoluntários

  
  Gov.ProjCastGov.ProjCast

EstaçãoEstação
PernambucoPernambuco



Organização:

https://about.me/pmipe

  Coisas arretadas acontecemCoisas arretadas acontecem
quando tu se junta ao PMI-PEquando tu se junta ao PMI-PE


