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PROJETOS PARA AJUDAR A SAÚDE MENTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Organizações estão lançando projetos para ajudar seus trabalhadores a manter uma
boa saúde mental. E por uma boa razão: Depressão e ansiedade custam à economia
global USD 1 trilhão por ano em perda de produtividade, segundo a Organização
Mundial da Saúde. Estresse e depressão ou ansiedade relacionados ao trabalho
são as maiores preocupações de saúde comportamental dos empregadores, de
acordo com uma pesquisa da Mercer de 2019. Superam o estresse financeiro,
problemas com álcool e uso de opioides. Em resposta, as organizações estão
implementando iniciativas de saúde mental que variam de programas de
assistência a teleterapia, e até testes genéticos.
Por exemplo, uma equipe da EY Assist desenvolveu e implantou uma ferramenta
digital de ponta para avaliação e aprimoramento do sono. Os funcionários que
obtiveram alta pontuação em transtorno de sono são convidados a participar de um
programa personalizado de terapia digital cognitivo comportamental.
 
Fonte: PM Network DEZ 2019 (pg 10)
 



O PMO do ano de 2019, eleito pelo PMI, foi o do
Federal National Mortgage Association — ou Fannie
Mae — dos EUA, organização patrocinada pelo
governo, uma das principais fontes de
financiamento para entidades de empréstimo
imobiliário do país, proporcionando crédito
acessível para compradores em todo o país.
 
O EGP foi estabelecido em 2011. Em 2012, os líderes
da organização elevaram o status a um escritório
de gerenciamento de projetos empresarial
(EGPE).

COMO FUNCIONA O PMO (EGP) DO ANO DE 2019 ESCOLHIDO PELO PMI?

Fonte: PM Network pg 18

CLIQUE AQUI PARA LER 
O ARTIGO COMPLETO

 

https://beware.com.br/blog/como-funciona-o-pmo-egp-do-ano-de-2019-escolhido-pelo-pmi/


PMI LANÇA NOVO STANDARD "EARNED VALUE MANAGEMENT"

Como profissional de gerenciamento de projetos, é fundamental saber as respostas para
perguntas como: O trabalho está sendo feito do modo planejado? Os seus custos são os previstos?
E qual é o custo provável do trabalho restante?
 
Embora identificar questões como essas seja essencial ao sucesso de um projeto, é ainda mais
importante, como gerente de projetos, ser capaz de identificar onde os problemas estão ocorrendo,
quão críticos são eles e quanto vai demorar para levar o projeto de volta aos trilhos.
 
A técnica do valor agregado (TVA) pode preencher essa necessidade vital.   O PMI lançou em
dezembro The Standard for Earned Value Management (O padrão para gerenciamento do valor
agregado) que integra conceitos e práticas do Guia PMBOK® – Sexta edição e do Guia de prática
ágil do PMI. 
Um tema central desse padrão é o reconhecimento de que a definição de “valor” na TVA foi
expandida. Embora o termo retenha sua definição tradicional em termos de custo do projeto, ele
adota a prática atual, incluindo o conceito de prazo agregado.
 
Esse padrão também integra metodologias híbridas que combinam conceitos históricos de TVA
com as necessidades do profissional de projeto ágil, tudo com o objetivo de ajudar a equipe de
projeto a melhorar a entrega geral do projeto. 

Saiba mais em:
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/earned-value-management

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/earned-value-management
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/earned-value-management


EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE PMP® do PMI MUDARÁ A PARTIR DE JUNHO DE 2020

O último dia para os candidatos fazerem a versão
atual do exame PMP é agora 30 de junho de 2020.
A partir de 1º de julho de 2020, o exame PMP
refletirá um novo conteúdo. 
 
Veja abaixo os links para você acessar o conteúdo
atual do exame, o previsto para a partir de julho e
um mapa para relacionar os dois:

Fonte PMI*

Current PMP Exam Content Outline

Exam Content Outline for 1 July 2020

2020 PMP Exam Content Crossover Map

https://www.pmi.org/update-center/certification-changes/pmp
https://www.pmi.org/update-center/certification-changes/pmp
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/project-management-professional-exam-outline.pdf?v=32020aff-e3ef-4b32-b3c7-a7bd3c61698c
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/pmp-examination-content-outline-july-2020.pdf?v=d2061dbc-3a3a-4cf0-bb67-7e8e0429f8f8
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/pmp-exam-content-crossover-map-2020.pdf?v=e11c9838-ab4b-4932-9cb7-b7abb326a9a0


XV CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

VEM AÍ

28 a 30 de maio de 2020
O XV Congresso Brasileiro de Gestão,
Projetos e Liderança, organizado pelos
capítulos do PMI no Brasil, será em
Brasília – DF, de 28 a 30 de maio de 2020.
 
É uma excelente ocasião de network e
aprendizado profissional. 
O presidente e CEO do PMI Global estará
presente.

Detalhes e inscrição em: http://cbgpl.org.br/

http://cbgpl.org.br/


DIFICULDADES EM SEGUIR COM O 
ESCOPO DE UM PROJETO? 



AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU
PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



CONTE COM A BEWARE
CONSULTORIA E TREINAMENTO! 



AGENDA DE CURSOS - PRÓXIMAS TURMAS 2020

DESCRIÇÃO DE CURSOS CARGA DATA LOCALIDADE

Confira também nossa agenda de 
turmas previstas a partir de Março de 2020

Niterói
 

Gerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

16h 11 e 12 de Fevereiro

Niterói
 

Curso de Gerenciamento de Projetos de
Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento

24h 04, 05 e 06 de Fevereiro

Niterói
 

Workshop de Gestão de Portfólio e Programas 8h 12 de Fevereiro

MoçambiqueGerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

16h 19, 20 e 21 de Fevereiro

https://beware.com.br/servicos/cursos/
https://beware.com.br/services-view/curso-de-gerenciamento-de-riscos-utilizando-simulacao-de-monte-carlo-rj/
https://beware.com.br/servicos/cursos/inovacao-pesquisa-desenvolvimento/
https://beware.com.br/servicos/cursos/workshop-de-gestao-de-portfolio-e-programas-8-horas/
https://beware.com.br/servicos/cursos/workshop-de-gestao-de-portfolio-e-programas-8-horas/
https://www.invicto.co.mz/wp-content/uploads/2019/09/04092019_Folheto-Curso-de-Gestao-de-Riscos-2019.pdf


LIVRO DO MÊS

A estimativa desempenha um papel vital no
gerenciamento de um projeto. A estimativa e o seu
refinamento necessitam ser precisos para uma
melhor tomada de decisão, durante o
planejamento, melhorando a previsibilidade dos
resultados.
The Practice Standard for Project Estimating -
Second Edition centra-se em fornecer modelos
para o profissional de gerenciamento de projetos
tanto nos
projetos preditivos como naqueles com ciclo de
vida adaptativos (ágeis), ou seja, orientados por
planos ou para a mudança.

Informações adicionais clique aqui

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/practice-standard-for-estimating.

