
 
COMUNICADO SOFTSUL/MGPDI 03A-2018 

(publicado em 11/04/2018) 
 

Curso e Prova de Introdução ao MGPDI (C1/P1 MGPDI)  
16 de abril de 2018, de 0830-1230h e 1400-1800h, em Pato Branco-PR 

 
Em parceria com o SEBRAE Pato Branco, a SOFTSUL comunica as condições para inscrição no Curso e Prova de 
Introdução ao MGPDI1 – Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas organizações 
(C1/P1 MGPDI).  
 
Local: Sebrae Pato Branco. Avenida Tupi, 333 – Bortot. CEP 85504-000  Pato Branco-PR 
Data: 16 de abril de 2018 (2ª feira) 
Horário: 0830-1230h e 1400-1800h 
Duração: 8 horas (7h30’ de curso C1 e 30’ de prova P1 no final) 
 
Instrutor: Renato Ferraz Machado 
Mestre em Engenharia de Software pela PUCPR (ênfase em serviços). Implementador e consultor MR-MPS-
SW, MR-MPS-SW, MR-MGPDI, ITIL, ISO 20000 e CMMI. Avaliador MA-MPS-SW, MA-MPS-SV e MA-MGPDI. 
Editor e membro da Equipe Técnica dos Modelos (ETM) MPS.BR e MGPDI. Professor de pós-graduação em 
Melhoria de Processos, Gerenciamento de Projetos e Engenharia de Software em diversas faculdades no 
Paraná. Graduado em Análise de Sistemas e Administração pela PUC-PR. Pós-graduado em Melhoria de 
Processo de Software e CMMI/MPS.BR pela UFLA-MG e Objetos Distribuídos pela FAE-Curitiba-PR. Mais de 10 
anos de experiência em Gerenciamento de Projetos. Mais de 20 anos de experiência em Engenharia de 
Software. Analista de Sistemas Sênior e Gerente de Projetos de TI do grupo Arauco do Brasil de 1991 até 2009. 
Auditor interno da ISO9001 e membro do comitê de gestão integrada (ISO9001, .ISO14001,ISO18001) do 
grupo Arauco. Artigos publicados em workshops e conferências nacionais e internacionais. Sócio diretor e 
administrador da Qualityfocus consultoria e serviços em TI Ltda. 

Material didático 

 Curso C1: aula expositiva, com apoio de slides power point 
 Prova P1: tipo múltipla escolha, com aprovação mediante nota igual ou superior a sete 
 Material de apoio: Guia Geral MGPDI e o Guia de Avaliação MGPDI, disponíveis em 

http://softsul.org.br/mgpdi/?page_id=20&lang=pb  

Ementa do C1/P1 MGPDI 

 Motivação 

 Projeto MGPDI 

o Histórico e estrutura atual 

o Passos para a qualificação de pessoas 

 Modelo de Referência MR-MGPDI 

o Principais conceitos relacionados 

o Visão geral dos perfis e processos relacionados 

o Visão geral dos processos e seus resultados esperados 

                                                           
1 MGPDI é marca registrada no INPI pela SOFTSUL 



o Visão geral dos atributos de processo 

o Ferramenta de apoio à implementação (SGPDI – Sistema de Gestão da Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação) 

 Modelo de Avaliação MA-MGPDI 

o Principais papeis e etapas 

o Ferramenta de apoio à avaliação (AA – Appraisal Assistant) 

 Prova de conhecimento (30’ finais) 
 

Público Alvo 

 Profissionais interessados no modelo MGPDI de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I) nas organizações, que é aplicável a qualquer organização independentemente do porte, tipo e 
atividade.  

 

Pré-requisito 

 Não há pré-requisito para inscrição no curso e prova C1/P1 MGPDI.  
 

Inscrição 

 R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por participante.  
 Link inscrição: no site www.mgpdi.org.br/Agenda/Cursos  ou 

http://softsul.org.br/mgpdi/?page_id=61&lang=pb 
 ATENÇÃO: com cinco dias de antecedência, este curso/prova está sujeito a confirmação mediante a 

inscrição de um mínimo de 15 participantes 
 Pessoa para contato: Rosane Melchionna (rosane@softsul.org.br) 

 

SOFTSUL 

 É responsável pela: 
o publicação deste COMUNICADO 
o inscrição dos participantes 
o confirmação da realização deste curso/prova 
o emissão de certificados de aprovação neste curso/prova aos que participaram efetivamente 

no curso e foram aprovados na prova 

 

Porto Alegre-RS, 11 de abril  de 2018 

 

Kival Chaves Weber                                                                    José Antonio Antonioni 

Coordenador Executivo do Projeto MGPDI                            Diretor Presidente da SOFTSUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 

A. Lista de participantes inscritos neste curso/prova 

 

 

 


