Curriculum resumido e foto
Cesar Antonio dos Santos
Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, graduado em Administração de
empresas certificação PMP®. Mais de 30 anos de experiência no
gerenciamento de projetos, pessoas, implementação de PMO, gestão de
portfólio, recuperação e gestão de projetos complexos ou com problemas.
Líder experiente com sólida trajetória na gestão de mudanças e conflitos,
formação e o desenvolvimento de equipes de alta performance bem como,
entregas através de equipes multidisciplinares e de diferentes culturas.
Experiência desenvolvida na através da atuação nos mercados de Governo,
Serviços de TI e Soluções de TI. Forte participação em empresas
multinacionais na prospecção e comercialização de serviços de TI. Membro
do Conselho Fiscal do PMI-RS mandatos 2012 a 2017. Integrante da
comissão organizadora do III Congresso de Gerenciamento de Projetos e
voluntário no VII, VI Seminário de Gerenciamento de Projetos.

Juliano Reis
É um dos profissionais mais ativos na área de Gerenciamento de Projetos do
Brasil, atuando como professor em diversos cursos de MBA pelo país e
palestrante nacional e internacional. Foi o primeiro profissional do mundo a
ser contratado como Representante Brasileiro pelo PMI GOC. Formado em
Ciência da Computação pela PUC-RS, possui as certificações PMP, ITIL
Foundation, Scrum Master e foi titulado no MBA da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Sempre manteve-se ativo na comunidade de Gerenciamento de
Projetos nacional e internacional, através da atuação como voluntário no PMI
Global (Maturidade de Organizações em Gerenciamento de Projetos - OPM3,
Gestão de Programa, etc.) e escrevendo artigos para congressos globais e
locais. Durante seu trabalho para o PMI Global como Representante
Brasileiro, foi responsável por quebrar paradigmas e desenvolver novos
produtos e serviços em Português. Dentre eles podemos destacar: Revista
PM Network, Atendimento por email em Português, Webinars em Português e
o website do PMI para o Brasil. Membro ativo do PMI-RS, atuou no Conselho
Consultivo, Fez a tradução do Projeto indicado pelo PMI-RS para Projeto do
Ano pelo PMI, Avaliador de Projetos e Artigos para Congressos, Diretor de
Eventos 2008/2010 e Membro do Conselho Fiscal em 2016/2017.

Fladhimyr Castello
Mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-RS. Graduado em Análise de
Sistemas pela UNISINOS. Certificado Project Management Professional (PMP)
pelo Project Management Institute (PMI) desde 2005 e Certified Scrum
Master pela Scrum Alliance desde 2009. Experiência de mais de 10 anos em
gestão de projetos, portfólio e fábricas de software. Professor universitário de
graduação e pós-graduação em diversas instituições. Membro do Conselho
Fiscal do PMI-RS mandatos 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017, avaliador
de artigos técnicos para o VI Seminário de Gerenciamento de Projetos,
integrante da banca avaliadora dos projetos finais do Grupo de Interesse em
Gerenciamento de Projetos do Terceiro Setor em 2011. Diretor de
Comunicações e Marketing do PMI-RS entre 2006 e 2007, responsável pela
manutenção do site do PMI-RS durante o ano de 2007. Membro integrante da
comissão de organização do III, IV e V, VI, e IX Seminários de
Gerenciamento de Projetos do PMI-RS. Coordenador do Grupo de Usuários de
Gestão do Conhecimento da SUCESU-RS.

Fernanda Bocoli
Gerente de Projetos com mais de 30 anos de experiência na área, tendo
trabalhado na PUCRS, SERPRO, HP, PROCERGS, DELL, SOFTDESIGN.
Certificada PMP – Project Management Professional pelo PMI, membro
fundadora do PMI-RS, tendo atuado como Diretora de Programas do PMI-RS
[2001-2002]. Leciona disciplinas de Gerenciamento de projetos a mais de 15
anos em instituições como UNISINOS, FEVALE, IMED, IBGEN, UNESC,
UNILASALLE, além de cursos incompany. Obteve o certificado ITIL,
Foundations – Information Technology Infrastructure Library, em 2006 e o
certificado MPS.BR, Introdução ao Modelo – Melhoria de Processo do
Software Brasileiro, em 2005. CSM – Certified Scrum Master em 2015
Licenciada em Física pela PUCRS, Bacharel em Administração de Empresas
pela PUCRS, Especialização em Sistemas de Informações pela UFRGS e
Extensão em Banco de Dados pela JICA no Japão..

Russel Carpes Souza
Membro do PMI desde 2008 atuou como voluntário em 2010/2011 na
Diretoria de Educação e Projetos Especiais. Em 2013/2014 atuou como
Diretor de Programas, e em 2015 como VP de Filiação. Atualmente sua
atuação no PMI-RS está ativamente como Conselheiro Consultivo.
Nesta trajetória no PMI-RS foi responsável pela submissão da Premiação
Global - PMI AWARD, recebido pelo Capítulo Rio Grande do Sul pela
excelência nos critérios de Liderança, Planejamento e Operações (Vencedor
por 2 gestões consecutivas). Além disso, foi responsável pelo gerenciamento
do PMO - PMI-RS e direcionamento do Programa voluntariado que recebeu o
reconhecimento como projeto/programa do ano na comunidade local.
Selecionado e graduado no Leadership Institute Master Class (2016), esta é
uma formação de Líderes Globais do PMI GOC. Por outro lado nos últimos
dois anos também atuando como voluntário PMI GOC na Validação e
Elaboração do PMBOK Guide Sixty Edition, Agile Practice Guide, Q&A PMBOK
Sixty Edition e provas de certificação PMP.
Possui formação em Bacharelado em Sistemas da Informação e MBA em
Gestão Estratégica de Pessoas, além das certificações Project Management
Professional – PMP, Information Technology Infrastructured Library – ITIL e
SAFE Agile.
Sua atuação profissional está no gerenciamento de portfólios, programas e
projetos complexos no setor público e privado.

