
Regional Norte

Conheça a estratégia para a Regional
Norte e venha fazer parte do nosso time
de voluntários!

Tiago Silva
Diretor PMI SC – Regional Norte



Área de Atuação
PMI SC Regional Norte



Microregião Canoinhas

Bela vista do Toldo•
Itaiópolis•
Monte Castelo•
Santa Terezinha•
Canoinhas•
Mafra•
Papamduva•
Timbó Grande•
Irineópolis•
Major Vieira•
Porto União•
Três Barras•

Microregião São Bento do Sul

Campo Alegre•
Rio Negrinho•
São Bento do Sul•

Microregião Joinville

Araquari•
Garuva•
Jaraguá do Sul•
São Francisco do Sul•
Balneáro Barra do Sul•
Guaramirim•
Joinville•
Schroeder•
Corupá•
Itapoá•
Massaramduba•

Áreas de Atuação da Regional Norte



Pilares Estratégicos
PMI SC Regional Norte



Pilares Estratégicos
Regional Norte



Social



Social

Pilares Estratégicos
Ações Sociais
Levar o PMI onde a iniciativa privada não alcança, estabelecendo

relações sólidas com igrejas, orfanatos, asilos, escolas públicas entre

outros nos colocando à disposição para o que o momento necessita.

Cursos Profissionalizantes
Levar esperança e conhecimento através de parceiras com escolas

públicas, cursos técnicos profissionalizantes para pessoas carentes, sem

ou com poucas condições financeiras. Estabelecer parcerias e integrar

com universidades.

Regional Norte



Desenvolvimento



Desenvolvimento

Pilares Estratégicos

Eventos
Desenvolver projetos para eventos presenciais e virtuais como lives, workshops,

happy hour, webinar, etc desenvolvendo conteúdo, parceiros no setor público e

privado através de calendários anuais para geração de valor à comunidade e

voluntários do capítulo.

Governança
Estruturar um centro estratégico para integrar e comunicar as ações relativas ao

monitoramento da estratégia, levantamento de dados históricos, definição de

indicadores, apoio ao controle financeiro da Regional Norte e estruturação de

reports para integração com demais diretorias do capitulo.



Parcerias



Parcerias

Pilares Estratégicos

Parcerias e Desenvolvimento Profissional
Desenvolver projetos que visem construir parceiras com profissionais e

organizações público / privadas em prol do desenvolvimento profissional para a

comunidade, associados e voluntários da Regional Norte.

Governo
Desenvolver projetos para construção de parcerias como o setor público da

Regional Norte buscando assim, estabelecer relações que possibilitem

benchmarking entre o PMI e o Governo.

Mapear iniciativas que que gerem sinergia entre o PMI e instituições públicas

para o desenvolvimento e troca de experiências em gerenciamento de projetos.



Coisas boas acontecem quando você
se envolve com o PMI Santa Catarina!

Tiago Silva
Diretor PMI SC – Regional Norte
tiago.silva@pmisc.org.br


