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MENSAGEM DO
COORDENADOR

Caro Candidato (a),

O Programa PMO MASTER CLASS não é um treinamento, um curso, um
MBA, ou algo semelhante a todas as iniciativas tradicionais na área
de educação que você já conheceu.

Ao contrário, trata-se de uma experiência única, onde os profissionais
que dela participam, passam a fazer parte de uma verdadeira
comunidade de prática, com foco no aprendizado de alto nível, no
apoio mútuo, no trabalho colaborativo, e na busca incessante por
resultados.

A experiência que começa com a sua aceitação no programa, se
estenderá muito além do período previsto. Mesmo após concluir o
programa, você continuará envolvido com a comunidade, participando
ativamente, trocando experiências e contribuindo para o
desenvolvimento e fortalecimento do grupo.

Ser um participante PMO MASTER CLASS significa estar entre
profissionais que compartilham os mesmo desafios e objetivos.

Candidate-se ao programa, seja avaliado e aceito por seus pares, e
faça parte dessa experiência única na América Latina.

Seja bem-vindo ao Programa PMO MASTER CLASS 2020.

Americo Pinto
Coordenador Geral 

PMO MASTER CLASS



PROGRAMA



O QUE É
PMO

PMOs – ou Escritórios de Gerenciamento de Projetos (EGPs) – tratam-se
de entidades organizacionais, estabelecidas fisicamente, que executam de
forma centralizada funções relacionadas às atividades de gerenciamento
de projetos, programas ou portfólios, sendo estas definidas de acordo
com as necessidades específicas de cada organização. Na última década
o fenômeno organizacional PMO se consolidou como uma realidade nas
principais organizações do Brasil e do mundo.

Um PMO possui diversos stakeholders na organização em que está
inserido, os quais podem ser diversos, sendo os mais comuns, a alta
administração e os gerentes de projetos, incluindo também membros de
equipe e gerentes funcionais, entre outros.

Cada um destes clientes possui diferentes necessidades e expectativas em
relação ao PMO. Caberá, portanto, ao PMO bem-sucedido, manter-se
sempre atento a estas demandas, as quais podem se alterar em função
de mudanças comuns nas organizações, como trocas de executivos,
alterações na estratégia e até mesmo o próprio amadurecimento de cada
cliente do PMO.

Por isso, cada PMO é único em sua estrutura e configuração, e deve ser
liderado por um profissional maduro e com as competências necessárias
para se adaptar a diferentes necessidades, com foco na geração de valor
para seus stakeholders e sua organização.

O Programa PMO MASTER CLASS existe, justamente, para preparar e
desenvolver profissionais que possam assumir este tipo de desafio.



O QUE É O 
PMO MASTER CLASS

O PMO MASTER CLASS é um programa de desenvolvimento profissional
inovador, criado em conjunto com profissionais experientes.

O seu objetivo principal é elevar seus participantes a um novo nível de
compreensão dos desafios do mundo empresarial, expandindo sua visão e
tornando-os aptos a criar soluções efetivas, e não apenas a repetir receitas
supostamente mágicas.

O programa foi idealizado por Americo Pinto, a partir de experiências
internacionais, sendo lançado em 2011 no Brasil. Desde então, tornou-se
referência por seu alto nível de qualidade e, principalmente, pelos resultados
alcançados.

As pesquisas realizadas durante o programa resultaram em modelos,
técnicas e ferramentas que já foram apresentadas em mais de 30 países,
dando visibilidade nacional e internacional aos profissionais envolvidos, e
elevando-os a um novo patamar de carreira.

Mais de 100 profissionais certificados, 6 turmas realizadas, mais de 2.500h
de conteúdo, mais de 15 projetos de pesquisa com visibilidade internacional.
Estes são alguns números que resumem os resultados já obtidos por essa
iniciativa pioneira.

Toda essa história fez com que o PMO MASTER CLASS se tornasse um dos
mais admirados programas de desenvolvimento profissional na área de
gerenciamento de projetos, sendo reconhecido por muitos como uma
referência na formação de profissionais de alto desempenho.



HISTÓRICO DO
PROGRAMA

O Programa PMO MASTER CLASS nasceu em 2011, a partir de
experiências bem-sucedidas observadas no exterior, em renomados
programas de desenvolvimento para profissionais de alta performance.
Desde então, foram seis turmas realizadas, entre 2011 a 2019,
formando mais de uma centena de profissionais, dentro os quais
gestores e executivos de destaque no cenário nacional.

Criado e coordenado durante esses anos por Americo Pinto, o Programa
PMO MASTER CLASS se consolidou como uma das mais prestigiadas
formações para profissionais que têm interesse no tema Project
Management Office.

Desde a criação do programa, os participantes vêm desenvolvendo
projetos, pesquisas e modelos, que hoje ganharam o mundo, dentre eles
a metodologia PMO VALUE RING, já presente em mais de 60 países,
sendo utilizada por milhares de organizações em cinco continentes. O
legado deixado por este grupo é umas das contribuições mais
significativas já realizadas na área de gerenciamento de projetos.

Em 2020, um nova turma assumirá a responsabilidade de manter o alto
nível deste programa, gerando novas contribuições para a comunidade
mundial de gerenciamento de projetos, e se desenvolvendo, tanto
profissional quanto pessoalmente, por meio dessa verdadeira
experiência de vida chamada PMO MASTER CLASS.



FRAMEWORK DO 
PROGRAMA

O framework do Programa PMO MASTER CLASS prevê três grandes etapas até
a sua conclusão, totalizando 160h de carga horária, em 52 semanas. Em
seguida, se inicia um processo contínuo – e opcional – de trabalho colaborativo,
que manterá o profissional permanentemente atualizado e envolvido com a nova
comunidade a qual pertencerá, aumentando significativamente a sua
visibilidade e exposição.

O fim de cada uma das etapas do programa é marcada por um Encontro
Presencial Master (presença mandatória) de três dias de duração, no qual são
aprofundados e concluídos estudos, pesquisas e discussões. Os participantes são
orientados quanto aos próximos passos e têm sua performance avaliada.

CARGA HORÁRIA: 160h
DURAÇÃO: 52 semanas



DESEMPENHO

Ao ser aceito no Programa PMO MASTER CLASS, espera-se que cada
participante cumpra alguns deveres fundamentais, necessários para a sua
certificação no programa, bem como em respeito aos demais participantes,
que esperam que cada um possa dar o máximo em prol do
desenvolvimento do grupo.

Dessa forma, cada participante será avaliado nos seguintes quesitos:

 Frequência: É obrigatória a presença nos três Encontros Presenciais
Master, e no evento PMO MASTER DAY, estabelecidos na programação.
Demais encontros presenciais, quando ocorrerem, têm presença
facultativa.

 Conteúdo: É obrigatório o cumprimento da programação de estudos
online no LMS PMO MASTER CLASS (Learning Management System),
bem como a aprovação nos testes dos módulos previstos.

 Pesquisa: É obrigatória a participação efetiva nos projetos de
pesquisa, os quais serão apresentados e aprovados no último Encontro
Presencial Master.

 Participação: Em respeito às expectativas do grupo, espera-se que
cada participante se envolva nas discussões presenciais e online, de
forma a contribuir de forma efetiva com a troca de experiências. Para
estimular esta troca, cada participante avaliará seus pares neste
quesito, estabelecendo um ranking de contribuição. Os líderes desse
ranking serão reconhecidos por sua contribuição e participação.

Participantes que reiteradamente não cumprirem seus deveres, serão
convidados pela Coordenação a se retirar do programa.



COORDENAÇÃO 
GERAL

A Coordenação Geral do Programa PMO MASTER CLASS está sob a
responsabilidade do seu idealizador, Americo Pinto, reconhecido como
uma das principais autoridades no tema PMO na América Latina.

Americo acumulou experiência em projetos e PMOs nos últimos 20
anos, dedicando, operando, implementando, assessorando e
estudando, em profundidade, os fatores que levam os PMOs ao
sucesso.

Em 2011, Americo recebeu o prestigiado “Distinguished Contribution
Award”, oferecido pelo Project Management Institute. Americo Pinto
vem se dedicando também a projetos avançados de pesquisa sobre o
tema PMO, consonantes com o seu Doutorado na ESC Rennes School of
Business, na França, onde desenvolve pesquisas com foco no valor dos
PMOs.

O PMO MASTER CLASS é a realização de um de seus sonhos: reunir
profissionais de alto nível e potencial em uma rede, permitindo o
aprendizado conjunto, a troca de experiências e, principalmente, o
apoio mútuo.

Na posição de Coordenador Geral do Programa, Americo Pinto
cuidará para que sua experiência seja marcante e que você se
orgulhe em dizer que é um profissional certificado PMO MASTER
CLASS.

Americo Pinto, PMP, é Chair da PMO Global Alliance; Professor da FGV;
Colunista e membro do conselho editorial da Revista Mundo PM e do Journal
of Modern Project Management; Consultor; Pesquisador; Palestrante; e Autor
de livros em gerenciamento de projetos.



ABORDAGEM



ABORDAGEM 
TÉCNICA E DIDÁTICA

O programa PMO MASTER CLASS é oferecido em um modelo
que combina encontros presenciais e ensino à distância, mesclando os
principais benefícios de cada abordagem.

Os encontros presenciais têm foco na interação e na troca de
experiências, enquanto a plataforma especializada de ensino à
distância permite flexibilidade e a eliminação de fronteiras físicas,
viabilizando o acesso a vasto conteúdo.

A abordagem didática do programa se baseia no conceito de
construção coletiva do conhecimento, a partir do estudo aprofundado
de conteúdo de alto nível, bem como de discussões e troca de ideias
aplicadas a situações reais vividas pelos participantes e pelas
principais organizações no mundo.

A troca de experiências é incentivada e ampliada por meio do
envolvimento de dezenas de profissionais convidados, vários já
certificados no programa.

Os projetos de pesquisa viabilizam a criação de soluções úteis para o
grupo e para toda a comunidade, fruto do estudo, pesquisa e
discussões realizadas durante o programa, sob orientação de
pesquisadores com vasta experiência.

O cuidadoso acompanhamento do desempenho dos participantes
complementa o processo de aprendizado, permitindo um feedback
tempestivo e alcançando resultados mais efetivos.



ETAPAS DO 
PROGRAMA

Primeira etapa do programa, com conteúdo e atividades que têm como objetivo preparar o
participante para os desafios que estão por vir. Nesta fase, um novo mindset sobre PMOs será
apresentado e discutido, nivelando e alinhando o conhecimento ao que há de mais recente em
pesquisas e boas práticas para PMOs. Concluindo esta etapa, o participante estará apto a
participar de discussões sobre temas mais avançados e refletir sobre os principais desafios dos
PMOs.

Esta etapa abordará temas de grande importância para PMOs de alta performance. O
conteúdo e atividades desta fase permitirão que os participantes desenvolvam conhecimento
estruturado e suficiente para contribuir em discussões virtuais e presenciais de alto nível. Nesta
etapa serão iniciados os projetos de pesquisa e inovação em PMOs. Concluindo esta etapa, o
participante estará apto a identificar e avaliar soluções para os principais desafios dos PMOs.

Nesta etapa, diversos temas avançados serão aprofundados, por meio de atividades,
dinâmicas e conteúdo de alto nível. As discussões se tornarão mais complexas, com foco em
problemas e desafios reais. Nesta fase, os projetos de pesquisa serão concluídos para
apresentação e posterior publicação. Concluindo esta etapa, o participante estará apto a
pensar com profundidade, criando soluções únicas e adaptadas às mais diversas situações
encontradas. em PMOs em todo o mundo.

Concluído o programa, a partir de então o participante passa a fazer parte do seleto grupo
de profissionais graduados PMO MASTER CLASS. De acordo com seus interesses e desempenho,
o profissional será futuramente convidado a continuar participando ativamente dessa
comunidade, colaborando na geração de conteúdo, pesquisa, mentoria, e na troca de
experiências e apoio mútuo aos seus pares.

LLEVELING

CCOLLABORATING

AADVANCING

MMASTERING



NÚCLEOS TEMÁTICOS

Os dez núcleos temáticos do Programa PMO MASTER CLASS foram
estabelecidos a partir de pesquisas sobre as principais tendências
internacionais na gestão estratégica de projetos, programas e
portfolios.

Os núcleos têm como objetivo estabelecer focos de pesquisa e estudo
para os participantes do programa, que são distribuídos pelos núcleos
existentes de acordo com suas áreas de interesse, potencial e
experiência.

Cada núcleo é liderado por profissionais com reconhecida expertise
no seu respectivo tema, sendo responsáveis por prover conteúdo de
alto nível, facilitar o processo de aprendizado, e conduzir os projetos
de pesquisa desenvolvidos pelos participantes de seus núcleos.

“Orbitando” em torno de um núcleo temático, o participante terá a
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em um tema de
interesse específico, sem entretanto, deixar de estudar, discutir e
interagir com o trabalho desenvolvido nos demais núcleos.

PMO Value & 
Innovation

Stakeholder
Management

Human & 
Organizational
Change Management

Executive
Leadership

Performance 
Management

Lean Strategies

Agile Management

Portfolio 
Management

Risk
Management

Governance & 
Benefits
Management

NÚCLEOS TEMÁTICOS



EXPERTISE TEMÁTICA

Cada núcleo temáticos do Programa PMO MASTER CLASS é liderado
por um profissional de reconhecido destaque no cenário Latino-
Americano. Dessa forma, é possível cobrir um amplo espectro de
temas importantes, com profundidade e propriedade.

Estes líderes tem como objetivo estimular e incentivar o
desenvolvimento dos participantes, provendo conteúdo de alto nível,
orientando projetos de pesquisa e facilitando encontros presenciais ou
eventos virtuais.



GAMIFICATION MASTER 
CLASS

O Sistema Gamification Master Class permite que as contribuições do
participantes, presenciais ou on-line, sejam registradas e reconhecidas,
através de um sistema de pontuação.

Dessa forma, pretende-se estimular a interatividade, a troca e o
envolvimento efetivo do grupo, dando visibilidade e reconhecimento
aqueles que mais se destacarem na colaboração para a evolução do
grupo e da comunidade.

Os pontos podem ser obtidos por meio de atividades previstas para o
programa, podendo ser atribuídos automaticamente ou manualmente
pelos facilitadores.

O Ranking de Contribuições ficará disponível para consulta ao longo
do programa.



LMS PMO MASTER CLASS 
LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM

O Programa PMO MASTER CLASS utiliza um moderno LMS (Learning
Management System) como plataforma para a gestão do aprendizado on-
line, envolvendo ferramentas de altíssimo desempenho para o aprendizado
e monitoramento da performance.

O PMO MASTER CLASS LMS permite a disponibilização de vasto conteúdo
de qualidade para acesso via Internet, eliminando fronteiras geográficas e
criando as condições de flexibilidade necessárias para os participantes,
que em sua maioria, têm agendas atribuladas.

O conteúdo do programa será disponibilizado por meio de diferentes tipos
de mídia, e o sistema de avaliação será totalmente automatizado e on-line.

O sistema permitirá que o desempenho de cada participante seja
acompanhado, disponibilizando tutores que esclarecerão dúvidas e
orientarão o processo de aprendizado.

O cumprimento dos estudos on-line é obrigatório para os participantes do
programa.



CARACTERÍSTICAS



ENCONTROS PRESENCIAIS 
MASTER

No primeiro encontro presencial, a etapa Leveling será
concluída. Os principais pontos do conteúdo serão
revisados, e fóruns de discussão serão iniciados, para
aprofundamento de questões, sob a supervisão dos
facilitadores. O foco deste encontro é a troca de
experiências e a discussão sobre os principais desafios dos
participantes, para que se possa dar início as atividades
de colaboração e apoio mútuo. As linhas de pesquisa
serão apresentadas e os participantes designados aos
seus respectivos grupos.

No segundo encontro presencial, a etapa Advancing será
concluída. Os conceitos essenciais de cada núcleo temático
serão discutidos, dando foco a aplicação prática na
realidade das organizações, bem como a discussão de
experiências e lições aprendidas. O andamento e as
primeiras conclusões dos projetos de pesquisa serão
apresentadas e avaliadas pelo grupo, pelos facilitadores,
e pela coordenação, recebendo feedback apropriado e
novas orientações.

No último encontro presencial, a etapa Mastering será
concluída. Aspectos avançados serão discutidos, bem como
sua aplicação a desafios reais dos participantes.
Atividades e dinâmicas de apoio mútuo serão
intensificadas, com o objetivo de compartilhar
conhecimento e fortalecer o processo de reflexão crítica
sobre os desafios apresentados. Os grupos de pesquisa
farão os ajustes finais em seus trabalhos de conclusão do
programa. A partir deste encontro se inicia a etapa
Collaborating.

ENCONTRO
PRESENCIAL

ENCONTRO
PRESENCIAL

ENCONTRO
PRESENCIAL

1

2

3



SESSÕES DE 
DISCUSSÃO

As Sessões de Discussão acontecerão no primeiro dia de cada Encontro
Presencial Master, aprofundando o conteúdo que foi estudado on-line nas
semanas anteriores.

O foco destas sessões é discutir a aplicação prática das técnicas no dia a
dia dos participantes, processo esse conduzido por um facilitador
especializado, o qual esclarecerá dúvidas e estimulará as discussões e a
troca de experiências.

As Sessões de Discussão representam a essência do Programa PMO
MASTER CLASS, já que são responsáveis pela consolidação do processo de
aprendizagem e pela troca e discussão das experiências reais dos
participantes.

Profissionais certificados no programa em anos anteriores são convidados a
participar destes encontros, trazendo ideias e a vivência de líderes de
PMOs com alto nível de maturidade.

A presença nas Sessões de Discussão é presencial e obrigatória para os
participantes do programa. As discussões se extenderão no ambiente on-
line, por meio dos Fóruns de Discussão.

CONTEÚDO 
AVANÇADO

DISCUSSÃO 
PROFUNDA

TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS



IMMERSION
LABS

Os Immersion Labs acontecerão no segundo dia de cada Encontro
Presencial Master, aplicando dinâmicas que permitirão praticar os
conceitos aprendidos, sob a orientação de um facilitador
especializado.

Nestas oportunidades, conteúdos específicos serão aplicados em casos
de estudo, por meio de ferramentas e técnicas disponibilizadas com
exclusividade para o grupo. Tudo isso acontecerá em um laboratório
desenhado exclusivamente para essa atividade, simulando um
ambiente real de trabalho.

A presença nos Immersion Labs é presencial e obrigatória para os
participantes do programa.

TEMAS
IMMERSION LABS

Portfolio Management

PMO Design

Agile Project Management



GRUPOS DE PESQUISA EM 
INOVAÇÃO

Os grupos de pesquisa se reunirão presencialmente no terceiro dia de
cada Encontro Presencial Master.

Durante o programa, os participantes serão divididos em grupos, sendo
responsáveis por desenvolver projetos de pesquisa, sob a coordenação do
líder do núcleo ao qual o projeto está relacionado.

Os projetos de pesquisa tem foco em inovação de práticas, métodos e
ferramentas aplicadas a PMOs. O trabalho será desenvolvido de forma
colaborativa, permitindo que todos possam dar suas contribuições e ideias.

Os resultados destas pesquisas serão publicados no Brasil, na revista
MUNDO PM, e submetidos para a apresentação em congressos nacionais e
internacionais, dando visibilidade e reconhecimento aos envolvidos.

A participação nos Grupos de Pesquisa é presencial e obrigatória para os
participantes do programa. O trabalho se estenderá no ambiente on-line,
por meio dos Fóruns de Discussão.

LINHAS DE PESQUISA

PMO Performance

Competency Development

Organizational Maturity

Agile Project Management

PMO Community

PMO Communities

PM Governance

Lean Project Management

Risk Management Change Management



PMO BENCHMARKING
CLUB

No PMO Benchmarking Club, casos de PMOs de Sucesso serão
apresentados, sempre no terceiro dia dos Encontros Presenciais Master.

Líderes de PMOs reconhecidos no Brasil serão convidados a
apresentar e discutir seus casos com o grupo de participantes.

Em cada encontro, dois profissionais serão convidados a aprofundar
suas experiências, trocando informações e ideias. Caberá ao grupo
não apenas ouvir, mas também contribuir com nossos convidados,
compatilhando sugestões e pontos de vista.

Nestes encontros, teremos como meta identificar: o que foi feito, como
foi feito, quais foram os resultados efetivos, quais os desafios
existentes e como foram superados.

Os PMOs a serem convidados serão selecionados de forma interativa
e previamente validados com o grupo de participantes, com o objetivo
de dar foco a temas de interesse geral.

Os casos de PMOs de sucesso serão apresentados presencialmente,
com presença obrigatória para os participantes do programa.



WEBINARS
COM ESPECIALISTAS

Os Webinars são parte do conteúdo on-line PMO MASTER CLASS e
têm como objetivo abordar um tema complementar ou a aplicação
prática de um assunto em um caso real.

O Programa PMO MASTER CLASS oferece um total de dez Webinars
Live, os quais podem ser oferecidos nos idiomas Português, Inglês ou
Espanhol.

Serão convidados a participar, especialistas nacionais ou
internacionais, com larga experiência em temas de interesse do grupo
de participantes.

Os Webinars Live serão disponibilizados como conteúdo no LMS PMO
MASTER CLASS.

A conclusão dos Webinar não é obrigatória para os participantes do
programa, porém recomendamos que o conteúdo seja estudado.



GRUPOS DE DISCUSSÃO 
ON-LINE

Os Grupos de Discussão On-Line têm como objetivo aprofundar
discussões sobre o conteúdo do programa, bem como permitir a
continuidade de discussões iniciadas em encontros presenciais.

As discussões serão monitorados por tutores, e também contam com a
participação de especialistas e dos líderes de núcleos, a fim de servir
como instrumento para esclarecer pontos e estimular discussões.

A participação nos grupos de discussão é obrigatória e necessária
para a conclusão do programa.



ALUMNI



QUEM SÃO OS 
CERTIFICADOS
PMO MASTER CLASS

Desde 2011, ano da primeira turma PMO MASTER CLASS, mais de
100 profissionais já se certificaram no programa, tornando-se parte
desta comunidade exclusiva, formada por indivíduos que têm em
comum a experiência e a maturidade profissional em gerenciamento
de projetos e PMOs.

A diversidade de experiências e conhecimento é um dos pontos altos
de nossa comunidade, o que nos permite estabelecer discussões de
alto nível, contribuindo com pontos de vista complementares.

Caso queira conhecer os profissionais certificados no PMO MASTER
CLASS, visite nosso website. Todos estão disponíveis para contato,
fornecendo depoimentos pessoais sobre as suas experiências no
programa.

NOSSOS CERTIFICADOS POSSUEM EXPERIÊNCIA EM INDÚSTRIAS COMO:

Aeroespacial

Administração Pública

Alimentícia

Bancos

Bens de Consumo

Consultoria

Educação

Saúde

Seguros

Serviços

Serviços Financeiros

Tecnologia da Informação

Telecomunicações

Varejo

Energia

Engenharia e Constr.

Internet

Manufatura

Mineração

ONGs

Petróleo e Gás



APLICAÇÃO



PROCESSO DE 
SELEÇÃO

O processo de seleção PMO MASTER CLASS é um dos fatores primordiais
para o sucesso do programa, pois garante que o grupo de participantes
tenha condições plenas de acompanhar o nível das discussões, bem como
contribuir na troca de experiências e pesquisas avançadas.

Para participar do processo de seleção, o candidato deve fazer sua
aplicação no website do programa, informando seus dados, experiência,
motivações e planos de carreira.

Todas as aplicações são submetidas a um comitê formado por profissionais
certificados no programa PMO MASTER CLASS, os quais avaliam as
candidaturas sob três critérios: experiência profissional, nível de motivação,
e potencial de contribuição para o grupo.

Obtendo um média igual ou superior a oito nesta avaliação, o candidato
se classifica para a etapa final da seleção, a qual envolve uma entrevista
com o Coordenador do programa.

Sendo aprovado nesta entrevista, o candidato é oficialmente aceito no
programa, estando apto a proceder com a efetivação da sua inscrição.

Candidatos não aprovados receberão o feedback apropriado da
Coordenação, colaborando com o planejamento do seu desenvolvimento,
com vistas a turmas futuras do programa.

QUANTIDADE DE VAGAS NA TURMA 2019: 35

DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO PARA A TURMA 2019: 08/04/2019



INVESTIMENTO

Os valores referentes à nova turma serão divulgados apenas em 
Janeiro de 2020.

FORMAS DE PAGAMENTO:

• Depósito em conta (à vista);
• Boleto bancário (à vista);
• Cartão de crédito  (à vista ou parcelado*); 
• Faturamento mensal para empresas.

* Parcelamento no cartão de crédito está sujeito à juros.

BÔNUS:

• Participantes com inscrições efetivadas até 18/03/2019 poderão 
participar do PMO MASTER DAY 2018 (19/03/2019) sem custos 
adicionais.

• Participantes PMO MASTER CLASS ganham assinaturas on-line de 
12 meses das revistas Project Design Management (Mundo PM) e 
Journal of Modern Project Management.

Faça a sua aplicação em: www.pmomasterclass.com



REALIZAÇÃO



REALIZAÇÃO

O Programa PMO MASTER CLASS é uma realização da PMO
Global Alliance, empresa gestora de uma comunidade global de
profissionais em PMOs com mais de 7.000 membros, em diversos
países.

A PMO Global Alliance é uma empresa de atuação internacional, a
qual tem como foco a criação, desenvolvimento e a gestão de uma
comunidade global de profissionais em PMOs, provendo serviços e
produtos desenvolvidos a partir do trabalho colaborativo desta
comunidade.

Nossos membros são líderes do PMO, membros do PMO, Executivos,
Consultores, Professores, Alunos, Gerentes de Projeto, entre outros
que compartilham experiências e conhecimentos, contribuindo para o
desenvolvimento da comunidade mundial do PMO.

Nossa missão é apoiar o desenvolvimento profissional de nossos
membros através do apoio mútuo, networking, pesquisa avançada e
um intercâmbio intensivo de experiências.



PARCERIAS

A revista MundoPM-Project Management é uma publicação
especializada no tema Gerenciamento de Projetos. A revista se
destina a profissionais praticantes, professores e estudantes
desta área, cobrindo temas sobre Gestão de Projetos,
Programas e Portfólio de Projetos.

International Project Management Association – IPMA, é uma
organização sem fins lucrativos com foco na capacitação
profissional na área de gerenciamento de projetos. Trata-se de
uma rede Internacional de Associações de Gerenciamento de
Projetos, onde cada país tem autonomia para atuar
nacionalmente, levando em consideração os requisitos e
necessidades locais, desde que mantenham as diretrizes da
IPMA.

Trata-se de uma revista quadrimestral de estudos centrada na
área de gestão de projetos necessária para promover o
equilíbrio entre teoria e prática, destacando estudos de casos
em diferentes setores.



FAÇA SUA APLICAÇÃO
www.pmomasterclass.com

*sujeito a disponibilidade de vagas
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