Aurélio Sant´Anna
Graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia/UFBA, especialização
em Administração Financeira pelo CENID Business School, mestrado em
Desenvolvimento Regional pela UNIFACS e Estudos Avançados em Administração
no Programa de Pós-Graduação/UFBA; É certificado Project Management
Professional (PMP®) pelo Project Management Institute (PMI®), PRINCE2®
Practitioner pela AXELOS Global Best Practice, Certified Project Manager IPMA
Level C® pelo International Project Management Association (IPMA®), PMO
Certified Practitioner pela PMO Global Alliance e Certified ScrumMaster pela
SCRUM Alliance; possuiu mais de 15 anos de atuação em gerenciamento de projetos corporativos e projetos
de desenvolvimento; Profissional com vivência em Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) e
experiências significativas em gestão de multiprojetos e projetos multidisciplinares nas áreas de Gestão
Empresarial, Educação, TI e Setor Público; Docência em cursos de pós-graduação (MBA) e instrutoria em
gestão de projetos; Consultor Ad Hoc em Gestão de Projetos & PMO; Diretor de Marketing e Comunicação
do PMI Bahia Chapter. Autor de livro e artigos.

Aloysio de Souza Jr
Gerente de projetos com mais de 20 anos de experiencia na condução de projetos
e operações de TIC em grandes empresas brasileiras, Aloysio é mestre em
telecomunicações com experiência internacional. Gerenciou importantes
contratos e projetos de TIC na Petrobras, com vasta experiencia no segmento óleo
e gás. Possui certificações PMP e PMI-RMO e é voluntário do capitulo Bahia desde
2017. É também voluntário da paroquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba,
auxiliando a paroquia na arrecadação de fundos para suas obras sociais.

Jailson Santana
MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos, FGV. Especialista em automação
controle e robótica, SENAI CIMATEC. Graduado em Eletricidade. Mais de 20 anos de
experiência atuando em Projetos Profissionais e Voluntários em Industrias,
Empresas de Energia, Óleo e Gás, Petroquímicas e do 3º Setor. Em empresas como
Petrobras, Ícone Automação, Norcontrol International, Lebre Tecnologia
e Informática e outras. Atuando em Projetos de Engenharia, Automação, TI e
Desenvolvimento Humano. Professor convidado de cursos e treinamentos em
Gerenciamento de Projetos. Certificado PMP, filiado ao PMI desde 08 de janeiro de
2010. Coach e Analista Comportamental, formado pelo IBC. Como voluntário do PMI-BA, atuou como diretor
de Administração e Finanças durante o período de 2017 à 2018, 2 anos. Possui larga experiência como
voluntário tem mais de 30 anos, em Instituição de Utilidade Pública, colaborando em funções e cargos
variados, desde as mais simples até a de Diretor.

Maria Lúcia Almeida
Sólida experiência com 30 anos de atuação na área de Tecnologia da Informação
em gestão de TI em multinacionais e grandes empresas, mapeamento e otimização
de processos, gerencia de projetos em implantação SAP e demais sistemas de
informações, assim como na área de infraestrutura e segurança da informação.
Atualmente atuando nos projetos estratégicos da TI e PMO do Grupo LM (LM
Frotas, Bravo Caminhões, AuraBrasil).
Professora em cursos de pós-graduação e MBA em Gestão de Projetos na UNIFACS,
UNIME e SENAI-CIMATEC.
Bacharel em Processamento de Dados pela UFBA e Administração de Empresas pela UCSAL. Certificada PMP,
CBPP, ITIL e SCRUM Master com especialização em Sistemas WEB e Componentes Distribuídos pela
Faculdade Ruy Barbosa.

Patrícia Cunha
Profissional Graduada em Administração de Empresas com habilitação em
Marketing, MBA em Gestão de Projetos, certificação PMP e com mais de 16 anos
de experiência na área de Gestão de Projetos.
Atuou por mais de 10 anos na Petrobras em equipes de Gestão de Projetos como
contratada, em projetos de pequeno a grande porte. Possui experiência em
ambiente público e privado. Vivência em Comitê de Planejamento Estratégico,
Escritório de Projetos, Portfólio, Programas. Experiência como Docente em Cursos
de Pós Graduação e Instrutora em Cursos de Gestão de Projetos. Atua como
Voluntária no PMI-Bahia desde 2015, onde atuou como Gestora do Grupo de Estudos para a Certificação
CAPM/PMP em 2015-2016 e atualmente exerce o papel de Diretora de Desenvolvimento Profissional,
Coordenadora do Planejamento Estratégico e Gestora do Portfólio das ONGs no Programa de Ações Sociais
do PMI-BA.

Victor Veiga
Formado em Sistemas de Informação, MBA em Gerenciamento de Projetos, atuo nas
áreas de Governança, Gestão de Programas e Projetos, e Processos na área da
Tecnologia da Informação. Envolvido com o Capítulo desde 2015 como voluntário,
sendo Gerente de Projetos nas diretorias, além de fazer parte do Conselho Fiscal,
como suplente, na atual gestão, no qual atuei ativamente.
Pretendo assumir a Diretoria Executiva para alavancar e dar continuidade nos
processos e projetos da atual gestão.

Alan Santos
Faz parte do seu portfolio ter atuado em empresas como Petrobras, Transpetro,
Infotec, TecnoSolo, BCP Engenharia, JPNOR Engenharia e atualmente na Larco
Petroleo. Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pela FGV e bacharel em
Sistemas de Informação pela Unijorge, certificou-se PMP em 2008.
Trabalha a mais de 22 anos com gerenciamento de projetos em diversos segmentos
industriais, serviços e tecnologia.
Atua no Capitulo Bahia do PMI voluntariamente desde 2011 onde atuou como
Conselheiro Fiscal, Diretor de Administração e Finanças, Diretor de Associados e
atualmente Presidente do Capitulo Bahia.
Eventualmente professor de pós-graduação em disciplinas de gerenciamento de projetos, e consultor para
treinamentos de gerenciamento de projetos em diversas empresas a qual trabalhou.

Edna Campos
Mestre em Administração pela UFBA. Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela
UFBA. Pós-Graduação em Análise de Sistemas pelo IBPI-RJ. Graduação em
Matemática pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Certificações: Gerente
de Projetos Senior IBM, PMP e ITIL. 30 anos de experiência em tecnologia da
informação (TI). 20 anos de experiência em Gerenciamento de Projetos. Trabalha há
18 como Gerente de Projetos da IBM, atualmente gerencia programas internacionais
com times remotos. Professora em cursos de pós-graduação em Gerenciamento de
Projetos. Faculdades: UNIFACS, UNIJORGE e UNIRUY/WYDEN. Atuações no
voluntariado: a) No PMI-BA: Co-Fundadora em 2003, ao longo dos últimos anos exerceu diversos cargos
como: Presidente, Vice- Presidente, Diretora de Alianças e Parcerias, Diretora de Apoio a Associados e
Conselho Fiscal; b) Atuou também como voluntária do PMI US (2011) Participando do comitê responsável
pela validação dos candidatos à Diretoria do PMI Global. c) Na IBM participa de diversos comitês
relacionados à cidadania corporativa e fomento da carreira de gerenciamento de projetos, dentre as
atividades desempenhadas é membro do comitê de certificação de gerentes de projetos Senior IBM (Desde
2010).

Ednir Botelho
Mestrando em Administração, MBA em Gestão de Projetos, Especialização em
Redes de Computadores e com atuação profissional de mais de 15 anos em TI,
em áreas relacionadas a infraestrutura, redes de dados e telecom e na gestão
de times de suporte e service desk. Atuação na gestão de grandes projetos de
infraestrutura de TI, como redes de dados/voz com mais de 5000 pontos físicos
e construções de datacenters, além da participação em programas de
voluntariado da SUCESU Bahia e na formação tecnológica de alunos em
programas filantrópicos.
Detentor das seguintes certificações: PMI-PMP, PMI-CAPM, CSM, SFC, IPOF, ISMF, IATF, HCMP, HCMBOK,
ITILv3, SSYB, SSW.

Eleine Passos
Bacharel em Informática pela UCSAL, Especialista em Gerenciamento de Projetos
e Administração Estratégica. Leader Coach, Life & Professional Coaching e Analista
de Perfil Comportamental – DISC. Voluntária do PMI-BA, desde 2008, atuando nas
Diretorias de Eventos e Voluntariado. Sócia e Consultora de Planejamento e
Projetos da empresa Allpassos – Expertise em Gestão Financeira e Projetos para
Micros e Pequenos Empreendedores. Estudante de Psicologia.
Mais de 12 anos atuando na área de Gerenciamento de Projetos, Programas,
Portfólio e ferramentas de gestão. Com experiencia em implantação e gestão de
PMO, metodologia de gerenciamento de projetos , indicadores de desempenho, softwares de
planejamento, gestão de comunicação e informação, gestão de suprimentos e logística, gestão de riscos em
empresas do Governo (Sec. da Agricultura da Bahia), TI (TIC-Petrobras) e Industrial (PMO de Investimentos
Braskem) . Palestrante e Professora em diversos temas relacionados ao Gerenciamento de Projetos,
Planejamento de Carreira, mudanças e Gestão de Conflitos, Sonhadora, Otimista, Entusiasta da Vida e do
Conhecimento que pode adquirir e compartilha.

Izabel Santana
Administradora de Empresas com especialização em Consultoria de Organização e
Administração de Recursos Humanos. Mestra em Planejamento pelo IPPUR/UFRJ,
PMP-Project Management Professional nº 202142 certificada pelo PMI-Project
Management Institute. Instrutora e Coordenadora Didática do Programa de
Desenvolvimento de Competências em Gerenciamento de Projetos da
Universidade Petrobras obtendo o registro REP em 2009. Atua como Coaching e
Consultora com larga experiencia em Desenvolvimento Organizacional e Programas
de Certificação da Qualidade Profissional, Planejamento Estratégico e Gestão de RH
por Competências. Desenvolve Programas de Treinamento e Counselling voltados para Planejamento de
Carreira e Liderança de Equipes de Alto Desempenho.

Osmar França
Experiência de mais de 8 anos em projetos de telecomunicações e informática, entre
contratos e serviços, atuando em empresas de porte Nacional e Internacional, tais
como: TIVIT, MOTOROLA SOLUTIONS e ATOS.
Apaixonado pelo conhecimento em projetos e membro do PMI, me tornei
voluntário do capitulo Bahia e desde lá, venho atuando de diversas maneiras. Hoje
atuo na Diretoria de Marketing como Gerente de mídias sociais e na Diretoria de
Administração como membro da equipe da GERTEC. Sempre presente nos eventos
promovidos pelo capitulo, busco sempre a troca de experiencias e o aprimoramento
profissional para ajudar a disseminar ainda mais as boas práticas do PMBOK.

