Março de 2017
Ao Gestor de Equipes, Empregador ou Contratante
O PMI (Project Management Institute) é a associação profissional sem fins lucrativos líder no
mundo para a prática da gestão de projetos, programas e portfólios. A organização é representada e
apoiada mundo afora através de seus capítulos, como o PMI Paraná, que há 16 anos replica regionalmente a
missão e a visão global do PMI.
Entre as diversas ações de disseminação de conhecimento e fortalecimento da comunidade
gerencial, o PMI Paraná este ano é o organizador do XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e
Liderança, o maior evento anual do tema na América Latina. Dele participam líderes, executivos, diretores e
gestores de diversas organizações, dos segmentos público e privado, de mercados como Tecnologia,
Engenharias, Saúde, Direito, Gestão Pública, Economia Criativa, entre diversos outros.
Nesta edição – que pela primeira vez na história do PMI Paraná será hospedada aqui no estado – o
Congresso amplia seu posicionamento e alinha-se ao Triângulo de Talentos: as áreas de Liderança &
Competências Comportamentais e também de Gestão Estratégica & Negócios passam a ser explicitadas no
nome e na grade do evento, somando-se à já tradicional Gestão de Projetos.
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"Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI."

Nesta edição, a programação do Congresso é bastante abrangente e aborda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshops (oficinas de aplicação prática de ferramentas e técnicas de gestão)
Casos de sucesso e insucesso
Palestrantes nacionais e internacionais
Atividades de interação e networking entre os participantes
Banca de Trabalhos “Prêmio Pinhão de Ouro”, nas modalidades Case Profissional e Artigo
Acadêmico
Ação de Impacto Social
Programação Turístico-Gastronômica
Interação com expositores e empresas de destaque na área

Maiores informações sobre a programação e inscrições corporativas em www.cbgpl.org.br

Como resultados esperados, os participantes poderão:
•
•
•
•
•
•

Desenvolver e fortalecer competências técnicas e comportamentais ligadas à liderança,
comunicação, gestão estratégica e gerenciamento de projetos
Conhecer casos de referência e obter benchmark de lições aprendidas de projetos de outras
organizações
Estabelecer canais de contato e relacionamento com profissionais de seu mesmo segmento ou
segmentos diferentes, para troca de práticas e relacionamento
Ampliar sua exposição, empregabilidade e rede de relacionamento com stakeholders relevantes e
outros gestores de projetos
Interagir com as referências da comunidade gerencial brasileira e global, com os grandes autores e
palestrantes de destaque
Obter oportunidades de negócio, no maior encontro sobre o tema no continente

Assim, recomendamos fortemente o seu apoio aos membros da sua equipe na participação
deste evento, como um investimento no desenvolvimento de competências para melhores
resultados em seus projetos.
Atenciosamente,
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