
Apoiando os 
Colaboradores 
PMI 
Nossas diferenças são o que 
nos fazem únicos. Apoiamos 
nossos colaboradores com 
base em nossas diversas 
origens e perspectivas para 
gerar um ambiente positivo, 
promover o desenvolvimento 
pessoal e profissional e 
capacitar todas as pessoas 
a atingirem todo o seu 
potencial.  Em 2022, 
aumentamos nosso 
compromisso, lançando 4 
grupos de recursos para 
colaboradores.

Conectando 
com a 
Comunidade de 
Gerenciamento 
de Projetos 
Durante o primeiro 
semestre do ano, o PMI 
promoveu muitas 
oportunidades de 
aprendizado – tanto 
virtuais quanto presenciais. 
Algumas das mais notáveis 
foram as mesas-redondas 
abordando temas como 
empatia, filosofia pessoal e 
mulheres na gestão de 
projetos.

Capacitando 
os Voluntários 
Globais do 
PMI 
Temos orgulho de anunciar 
que reunimos a primeira 
equipe de projetos DE&I, 
com duração de um ano, 
para apoiar a estratégia 
global de DE&I do PMI e 
aconselhar sobre as 
melhores práticas para 
líderes de capítulos e 
profissionais de projetos.  

O Estado 
do DE&I
O PMI está fortalecendo seu compromisso com a 
diversidade, equidade e inclusão. Desde o lançamento em 
2020, a iniciativa tem como missão garantir que o PMI 
continue apoiando sua comunidade global e fornecendo 
uma cultura que reconheça as contribuições e interesses 
de nossos diversos stakeholders, incluindo nossos 
funcionários, membros da organização, voluntários, 
profissionais certificados e todos os membros da 
comunidade global de gerenciamento de projetos.

Caso tenha alguma dúvida sobre como se 
conectar com a equipe de DE&I, entre em 
contato em diversity@pmi.org e saiba mais.
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Criando 
Parcerias para 
Gerar Impacto
A equipe de DE&I fez uma 
parceria com a equipe de Live 
Events do PMI durante  a 
edição de Junho do Virtual 
Experience Series, que 
recebeu mais de 30.000 
inscrições. 

A Parceira incluiu:

4 Conteúdo e palestrantes
4 Moderação da sessão
     Book Club com Amber 
     Cabral, que registrou mais   
     de 5.000 visualizações,
     registrando a 4a sessão 
     mais assistida do evento.

4  

Como você 
pode se 
Envolver
4 Participando de um 
     Painel de Discussões
4 Promovendo
    treinamentos DE&I em
    seu Capítulo e buscando
    por treinamentos 
    adicionais em sua 
    comunidade
    Criando relacionamentos
    e conexões fora de seu 
    networking, cultura e 
    ambiente de trabalho.


