
 
 

Gestão PMI-SC  2020/2021 

Presidente - Eliani Figueiró 

 
Currículo Resumido: 

Graduada em Administração de Empresas pela Univille, com Pós-graduação em Gestão da Qualidade de 

Produtos e Processos, pela PUC–PR, possui as certificações PMP e PMI–RMP pelo PMI. Atua como CEO do Cubo 

Minds, é sócia diretora da Projectlab, possuindo experiência em projetos de Implantação e Desenvolvimento 

de Software, tendo atuado como gerente de projetos, gerente de portfólio e programas, nos últimos 15 

anos e com métodos ágeis nos últimos 10 anos. 

Professora em cursos de Pós-graduação, publicou vários artigos em congressos nacionais e 

internacionais e revista Mundo PM. 

Voluntária desde 2005, passou pelas VPs Administrativo/Financeiro, Filiação, VP de Relacionamento de Eventos 

Norte e VP Executivo. 

 
Na última gestão, como VP Executivo do PMI-SC, em 2018 atuou como presidente interina, na ausência 

do presidente. Montou um time altamente competente que levou o PMI-SC a ser referência nacional 

em comunicação. Acumulou a função de Diretora de parcerias fechando 5 parcerias de mantenedores 

para o PMI-SC. Lançou os programas de Mentoring, Temos Talentos, em que empresas do estado de SC 

podem divulgar suas vagas de emprego diretamente no site do PMI-SC. Resgatou os grupos de estudos nas 

regionais. Puxou a implantação do programa VRMS para gestão das oportunidades de voluntariado, 

tornando transparente este processo. 

Em 2018, em sua gestão, o PMI-SC teve uma taxa de retenção de filiados maior que a média global do PMI. 



 
 

Propostas de Ações/Projetos: 

 
● Aproximar o PMI-SC de ecossistemas de inovação, empresa júnior e universidades, para formação 

das novas gerações em gestão de projetos, uma das competências necessárias para qualquer 

profissional do futuro. 

● Aproximar os associados e voluntários do PMI-SC à diretoria executiva, para terem suas 

necessidades melhor atendidas; 

● Retomar o programa de Mentoring, que foi paralisado em 2019; 

● Realizar eventos segmentados para públicos iniciantes na profissão, profissionais e 

especialistas, para que vejam no PMI-SC uma referência em oferecimento de oportunidades para 

qualificação profissional. 

● Atuação forte para resgatar filiação dos associados ao PMI no estado, que ainda não são filiados 

ao PMI-SC em parceria com a VP de Filiação; 

● Criação de Branches em Joinville, Blumenau, Chapecó, Lages e Criciúma, dando autonomia de 

trabalho a estas regiões, seguindo a tendências de capítulos de sucesso no Brasil, como PMI-RS, 

PMI-PR e PMI-SP; 

● Realizar palestras nas semanas acadêmicas das universidades do estado para divulgação do PMI SC e 

aproximação com os estudantes; 

● Realização de evento para estudantes, o Universidia, focado em ensinar gestão de projetos; 

● Realização de grupos de estudos presenciais e remotos para certificações PMP e PMI-ACP; 

● Realização de treinamentos em parceria com mantenedores do PMI-SC, com baixos custos para a 

comunidade filiada ao capítulo; 

● Projeto para curso de pós-graduação a ser realizado em parceria com universidade. Dar 

continuidade ao modelo do curso que já foi iniciado neste ano, para negociação da parceria 70% 

prática. 



 
 

Vice-Presidente Executivo - Everaldo Artur Grahl 
 

 
Currículo Resumido: 

Graduado em Ciência da Computação pela UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em 

Engenharia de Produção pela UFSC. Professor da FURB - Universidade Regional de Blumenau, desde 1991, 

atuando na área de Engenharia de Software e Gestão de Projetos na graduação e 

pós-graduação. Secretário Regional da SBC – Sociedade Brasileira de Computação. Diretor Presidente da 

Fundação Fritz Müller. Diretor de Assuntos Tecnológicos da ACIB - Associação Empresarial de Blumenau. 

Presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Blumenau. 

Vice-Presidente de Relacionamento e Eventos da Regional do Vale do Itajaí do PMI-SC. Voluntário do PMI-SC 

desde 2007 participando em várias ações e projetos entre as quais de destacam: Organização de eventos (ciclo 

de palestras, workshops, congresso catarinense, oktober project), Organização de eventos científicos 

(chamada de artigos), Pesquisa de satisfação de associados, Aplicação da metodologia para 

gerenciamento de projetos para reconstrução pós-desastre em Blumenau, Pesquisa junto às empresas 

sobre práticas de gestão de projetos. Atuou como Diretor de Parcerias no PMI-SC. 

 
Plano de Trabalho 2020/2021: 

 
● Realizar eventos diversificados e segmentados para associados e comunidade interessada em 

gerenciamento de projetos, focando temas relacionados às habilidades previstas no triângulo 

de talentos do PMI: competência técnica, estratégia e negócios e liderança. 

● Integrar e realizar ações com outras entidades e movimentos em SC como a comunidade ágil, 

ecossistemas de inovação, organizações sociais, startups, empresa júnior e universidades. 

● Descentralização das ações para fortalecer as diversas regiões de SC. 

● Implantar uma Gestão Participativa e Colaborativa para Execução do Planejamento 

Estratégico. 

● Buscar continuamente parcerias para o crescimento do PMI-SC e sua sustentabilidade. 

● Criar projetos e iniciativas voltados a retenção dos associados e captação de novos 

associados. 

 



 
 

Diretor de Administração e Finanças - Celso A. Vieira 
 

 
Currículo Resumido: 

Membro fundador do PMI-SC é Bacharel em Computação, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e Logística Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação – INPG, com 
trinta e oito anos de atuação nas áreas de Manufatura, Qualidade, Supply Chain e Sistemas de 
Informação. Trabalhou por dezenove anos na Indústria Automobilística (Volkswagen do Brasil e Ford 
do Brasil), na qual desempenhou funções técnicas e de liderança nas seguintes áreas: Ferramentaria, 
Controladoria e Finanças, Logística – (Adm. Materiais, Disposição de Compras, Programação e Controle 
da Produção (PCP)), Gestão da Qualidade e Tecnologia da Informação (TI). Especializou-se no segmento 
da indústria de software e trabalhou por mais de quinze anos em empresas de software de Gestão 
(ERP), tais como, “QAD Brasil”, “Datasul” e “TOTVS”, acumulando vasta experiência nas áreas de 
Gestão de Produto de Software, Relacionamento e Suporte ao Cliente, Gestão de Projetos, Gestão 
técnica de parcerias de produto, Desenvolvimento de Produto para o mercado Brasileiro e para o 
mercado Latino Americano.  Atuou, nesse período, no Brasil, Argentina e no Chile. Foi professor 
universitário nas disciplinas de Logística e Fundamento da Tecnologia da Informação. Atua como 
voluntário desde 2012, passou pelas VPs de Filiação  e Conselho Fiscal. 

 
Propostas de Ações/Projetos: 

 Apoiar as demais Vps e o Presidente do PMI-SC em ações administrativas subsidiando os com 
informações financeiras para viabilizar os projetos e ações planejadas para o período do 
exercício. 

 Atuar junto à diretoria no planejamento orçamentário do PMI-SC; 



 
 

 Planejar e gerenciar as atividades pertinentes à  Vp Adm Financeiro  observando  ás 
políticas/normativas relativas ao cargo no PMI-SC,  garantindo a gestão sobre  orçamento 
aprovado pela Diretoria Executiva do PMI-SC; 

 Manter o controle das contas, aplicações financeiras, dos saldos bancários e administração do 
fluxo de caixa; 

 Manter a Diretoria Executiva informada com base nas demonstrações financeiras atualizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diretor de Comunicação, Marketing e Publicidade - Emir 
Nicolas Gonnet da Silva 

 

 

Currículo Resumido: 

Graduado em Tecnologia em Construção Naval e Especialista em Gestão de Projetos pela Universidade 
do Vale do Itajaí, Pós-Graduando em Engenharia de Produção Enxuta – Lean Manufacturing pela PUC-
PR. Possui as certificações CAPM e PSM I. E atua como analista de operações de comércio exterior, 
logísticas, comerciais e de pós-vendas, na construção naval. Como voluntário, atuando como Vice-
Presidente Adjunto de Comunicação, Marketing e Publicidade, reativou as redes sociais do capitulo, e-
mail marketing, criou a área do associado no site, e atuou em diversos projetos, como o 4º CCGPL na 
posição de Gestor de Comunicações. 
 
Plano de Gestão para a gestão 2020/2021: aumentar a oferta de canais de comunicação entre os 
associados, voluntários com o PMI-SC, melhorar a qualidade das comunicações e aumentar a 
frequência. Aumentar, a disponibilidade de conteúdo, para os associados na área do associado. 
Atualizar a plataforma tecnológica do site. Atualizar os materiais institucionais e apoiar e divulgar as 
conquistas de nossos associados, atendendo aos objetivos estratégicos para atingir os níveis de 
satisfação e retenção planejados. 
 



 
 
 

Diretor de Filiação - Luís Henrique Souza Fidelix 
  

 

Currículo resumido: 
 
Luís Henrique Souza começou seu voluntariado no PMIRS em 2002, tendo exercido o cargo de Diretor 
de Projetos Especiais de 2005 a 2008. Mudou-se para Florianópolis e filiou-se ao PMISC em 2013, após 
a filiação participou de vários eventos como voluntário, assumindo o cargo de VP de Filiação em 2018. 
Como profissional trabalhou na área de Tecnologia da Informação por mais de 15 anos, atuando por 
muitos anos na HP. Atualmente é empresário e desenvolve projetos na área de turismo e eventos, 
participando de iniciativas como o Núcleo da Rota da Baleia Franca para desenvolvimento do turismo 
nas cidades de Laguna, Imbituba e Garopaba. 
 
Como plano de trabalho para nova gestão Luís Fidelix pretende dar continuidade das ações em 
andamento para captação e retenção de filiados, com foco no 1º ano de filiação, consolidando o 
programa de apadrinhamento de filiados. Promover o networking entre os filiados incentivando os 
mesmo à participarem dos eventos do capítulo e o envolvimento como voluntário. Manter as ações de 
boas-vindas e de acompanhamento das renovações, buscando feedback dos filiados através de contato 
pessoal e pesquisas de satisfação. Além destas, apoiar os demais diretores e seus projetos funcionando 
como uma interface de relacionamento, buscando entender as necessidades e expectativas dos filiados 
e repassando ao demais diretores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Conselho Fiscal - Márcia Regina Roesler 
 

 
  Currículo resumido: 

Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), MBA em 
Gerenciamento de Projetos em 2007, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Certificação PMP (Project 
Management Professional) em 2009. Com mais de 20 anos de experiência na área de Infraestrutura. 
Atuou como gerente de projetos em empresa de consultoria nas áreas rodoviária, aeroportuária, 
EIA/RIMA e na implantação de Sistemas de Gestão (ERP) e PMO (Escritórios de Projetos). 
 
Na FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia participou nos serviços de 
consultoria para Implantação de Metodologia de Gerenciamento de Projetos na Unidade 
Aeroportuária de Florianópolis/SC na INFRAERO, orientando à empresas e funcionários contratados 
pela INFRAERO para adoção de metodologia de Gerenciamento de Projetos e na elaboração mensal de 
relatórios de acompanhamento dos contratos em execução com análise do valor agregado. 
 
Atualmente atua como Gerente de Projetos no desenvolvimento de um Sistema de Informações 
Geográficas em desenvolvimento na GISBASE LTDA. 
 
Como voluntária atuou como Vice-Presidente de Administração e Finanças por dois mandatos 
consecutivos. 
 
Propostas de Ações/Projetos: 
Prestar consultoria e apoio a Diretoria Executiva sempre que solicitado; 
Examinar a documentação da contabilidade da seção em períodos de até 2 meses; 


