
Gestão Estratégica de Projetos, uma garantia
de sucesso para as organizações

                                 

CONVITE

O Escritório de Projetos do Exército (EPEx) tem a honra de convidar       V Exa /
V Sa para participar de um “Café com Projetos”, atividade que será realizada em
parceria  com o  Project  Management  Institute  Distrito  Federal  Chapter  (PMI-DF),
como abertura do Seminário Estratégico Planejando o Exército do Futuro (SE/
PEF-2018), na manhã do dia 21 de agosto.

Para destacar a importância da Gestão Estratégica de Projetos, o EPEx e o PMI-
DF convidaram palestrantes  de renome (Norberto Almeida de Oliveira e  Américo
Pinto) para abordarem temas relacionados ao Gerenciamento Profissional de Portfólio
e como fazer um Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) gerar resultados
efetivos.

Entre os objetivos estabelecidos para o SE/PEF-2018, por meio de palestras e
workshops destacam-se: a criação de oportunidade para estimular a sociedade a
refletir sobre a importância da defesa nacional; o estabelecimento e o fortalecimento
das  relações  institucionais  com  os  diversos  públicos  de  interesse  na  área  de
Planejamento  Estratégico  e  Gestão  de  Projetos;  e  a  divulgação  do  Portfólio
Estratégico do Exército.

O  evento,  que  é  gratuito,  será  realizado  nas  instalações  do  Teatro  Pedro
Calmon, local amplo, de fácil acesso, com facilidade de estacionamento e localizado
ao lado da Praça dos Cristais, junto ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar
Urbano (SMU), em Brasília-DF.

A participação de VExa / VSa, certamente em muito contribuirá para o sucesso
do evento, permitindo uma maior aproximação institucional, networking, troca de
conhecimentos,  experiências  e  lições  aprendidas  com  a  comunidade  de
gerenciamento de projetos e líderes de grandes organizações e empresas parceiras
da Área de Defesa do nosso Brasil.



Programação

08:00 – 08:30 Credenciamento

08:30 – 09:00 Brunch (café-da-manhã)

09:00 – 09:30
Abertura do Seminário “Pensando o Exército do

Futuro”

09:30 – 10:00
Apresentação do Portfólio Estratégico do

Exército

10:00 – 10:10 Coffee Break 

10:10 – 10:50 Palestra Norberto Almeida

10:50 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:45 Palestra Americo Pinto 

11:45 – 12:15 Debates

12:15 – 12:30 Sorteios e encerramento

A participação no evento vale 3 PDUs. 

Uniforme/Traje

Militares: 8º B1
Oficiais e Praças PTTC e Civis: Esporte

Inscrições 

A divulgação do evento será realizada por meio das mídias sociais e webpage
das instituições parceiras. 

Para  que  os  participantes  possam  receber  seus  certificados,  as  inscrições
deverão ser feitas no site do PMI-DF Distrito Federal Chapter   www.pmidf.org.

http://www.epex.eb.mil.br

Escritório de Projetos do Exército - (EPEx)
 QGEx - Bloco J - 1º andar - SMU 

(61) 3415-6361

http://www.pmidf.org
Setor de Autarquias Sul (SAUS)

Quadra 05 Lote 06 Bloco H - Mezanino
(61) 3217-6263 Celular: (61) 9 8125-3100

http://www.pmidf.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9-da-manh%C3%A3


Palestrantes

General-de-Brigada 
Ivan Ferreira NEIVA Filho
Chefe do Escritório de Projetos do Exército - EPEx

Tema:  O  Portfólio  Estratégico  do  Exército  –  Benefícios  para  a
sociedade

Norberto Almeida, PhD, PMP 
Diretor Executivo da Portfolio Expert

Tema: Gerenciamento Profissional de Portfólio 

Americo Pinto, PMP
Chairman no PMO Global Alliance, 
Professor e Pesquisador 

Tema: Como fazer um Escritório de 
Gerenciamento de Projetos (PMO) gerar
resultados efetivos



Estrutura e facilidades

- Local

O Café  com Projetos  será  realizado  no  Teatro Pedro Calmon, local
amplo, de fácil acesso, com facilidade de estacionamento e localizado ao lado
da Praça dos Cristais, junto ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar
Urbano (SMU), em Brasília-DF. Possui a capacidade de 1.200 lugares.

Telefone: (61) 3415-4184

Teatro Pedro Calmon - Avenida do Exército – SMU

https://www.google.com.br/maps/place/Teatro+Pedro+Calmon/@-15.7748109,-47.9219222,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935a3a75d951ebb5:0x856305af21006d40!8m2!3d-15.7748109!4d-47.9197335


- Área de cadastramento e Coffe-Break

Na entrada do saguão do Teatro Pedro Calmon, local onde também será
servido o café-da-manhã (Brunch) e os Coffe-Break. 

No saguão, se encontra a Exposição Permanente do Exército, com acervo
de materiais militares, uniformes e fotos antigas. A exposição foi inaugurada
em 1994.

- Área para expositores e parceiros de evento

A Editora Brasport, a Revista Mundo PM e a Athem já confirmaram a
participação e estarão conosco para divulgação de publicações e serviços de
consultoria e treinamento na área de conhecimento de Gestão de Projetos.

- Acesso à Internet (Wi-Fi)

Os participantes do Café com Projetos poderão acessar à Internet por
meio de sinal Wi-fi no Teatro Pedro Calmon. 

A facilidade irá permitir que os participantes registrem as perguntas a
serem dirigidas  aos  palestrantes  por  ocasião  dos  debates  e  respondam o
questionário  sobre  o  evento  por  meio  de  aplicativos,  a  serem divulgados
oportunamente.

https://projectdesignmanagement.com.br/http://www.brasport.com.br/

http://athem.net.br/

http://www.brasport.com.br/
https://projectdesignmanagement.com.br/
http://athem.net.br/


- Informações

Roger Hamilton Herzer - Cel
Chefe da Seção de Gestão da Metodologia do EPEx
Tel: +55(61) 3415-4234
       +55(61) 982027337
Quartel-General do Exército
Bloco "J" - 1o. Andar - SMU
CEP 70630-901  Brasília-DF
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