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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 
 

Docentes Minicurrículos 

 
Professor (a) convidado da 

aula inaugural 
 

A definir 
 

 
Fábio Trierveiler 

Especialista em Engenharia de Projetos de Software (UNISUL) e em 
Qualidade e Engenharia de Software (UNIVALI), Bacharel em Sistemas 
de Informação (UFSC), Técnico em Eletrônica (CEFET/SC), atua com 
desenvolvimento ágil de software desde 2008. 
Possui as certificações Kanban Coaching Professional (KMP I e KMP II), 
além da participação no Kanban Coaching Masterclass (40 horas), 
Professional Scrum Master (PSM I), Management 3.0, Lean Inception 
Facilitator, além de ser Personal & Professional Coach formado pela 
Sociedade Brasileira de Coaching. 
Trabalhou como desenvolvedor PL/SQL para a Bunge Alimentos, QA de 
software mobile para a Microsoft, Motorola e VIVO, testes em Delphi e 
qualidade e processos para a Softplan, grande empresa fornecedora de 
solução para o judiciário brasileiro (tribunais, procuradorias e 
ministérios públicos). 
Atualmente é Lean-Agile Leader de toda a organização, responsável 
pelas melhorias dos métodos de trabalho voltado principalmente aos 
processos técnicos (manutenção evolutiva e corretiva), engenharia de 
software, indicadores, capacitação contínua, com ênfase nas boas 
práticas do mundo de desenvolvimento lean e ágil de software, SAFe e 
Método Kanban, com experiência em empresa de grande porte (+2000 
pessoas). 
Também é professor do MBA em Gestão Ágil de Projetos, de Lean 
Manufactoring e Startups do SENAI de Santa Catarina, onde ensina aos 
alunos quais ferramentas e práticas que um Agile Coach deve seguir em 
uma transformação lean-agile na organização, técnicas de design 
thinking e lean startup, lean inception e lean thinking baseado nos seus 
5 princípios. 
 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fabiotr/ 
 

 
Cristina Orthmann da Silva 

 

Graduada em Sistemas de Informação pela UFSC, especialista em Gestão 
de Projetos pelo SENAC. Atua há mais de 15 anos na área de TI, sendo 
os últimos 09 anos dedicados à gestão de projetos, gestão de times Ágeis 
em desenvolvimento de software. Também voluntária na comunidade 
Agile Floripa. Certificada Project Management Professional (PMI) 2013; 
Treinamento Scrum Master (CSM) 2016 e Certified Kanban Training 
(KMP Foundation I e II) 2017. 
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3980367056902589 
   
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cristina-orthmann-b84614b/ 
 

 
Valder Zacarkim 

 
 

Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC) e especialista 
em Gestão de Projetos (UNIRONDON) com 12 anos de experiência em 
desenvolvimento ágil de software, Gestão ágil de Projetos e Produto. É 
professor no Senai desde 2017, onde leciona para os MBAs Gestão Ágil 
de Projetos e Empreendedorismo para Startups. Atua com mentoria em 
startups em fase de expansão e operacionalização dos processos e é 
sócio fundador do FazendaCheia, plataforma de investimento em Gado. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9385035922977780 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/valder-zacarkim/ 
 
 

João Carlos Testi Ferreira 
 

Graduado em Sistemas de Informação pela UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), com especialização em Melhoria de Processo de 
Software pela UFLA (Universidade Federal de Lavras). 
Atuo na docência da graduação e pós-graduação do SENAI desde 2011. 
Trabalho desde 1986 com desenvolvimento, suporte, gerenciamento de 
projetos e atualmente com segurança cibernética. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6480907447241109 
 

Ana Cláudia de Azevedo 
 
 

Graduada em Administração pela UNIVALI - Universidade do Vale de 
Itajaí - Campus Tijucas, Especialista em Marketing de Negócios pelo 
CESUSC e Mestre em Administração pela UNIVALI. Mais de 8 anos de 
experiência em docência para cursos de graduação e pós-graduação nas 
áreas de gestão de pessoas, liderança, marketing e negócios. Possui 
artigos publicados em revistas e apresentados em eventos da área de 
administração e empreendedorismo.  
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3896761413507103 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-cl%C3%A1udia azevedo-
b531b3174 
 

Marcos Roberto Rosa 

Mestre em Métodos e Gestão em Avaliação pela UFSC com MBA em 
Gestão Empresarial e Bacharelado em Administração. Experiência 
profissional como Coordenador de curso (Ciências Contábeis), Membro 
do Comitê Gestor de Planejamento da Avaliação Institucional, da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE). Atualmente na Gerência de Planejamento e Gestão na Secretaria 
de Estado da Educação de SC e como Docente no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai).  Integrante do Comitê Gestor do 
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Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional 
(PROESDE), da Comissão Estadual AD HOC gestora do FUMDES, do 
Conselho Curador na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
e do Conselho Superior da Universidade do Estado de Santa Catarina – 
CONSUNI/UDESC. Conselheiro no Conselho Municipal de Educação de 
Florianópolis. Administrador, Professor, Escritor, Palestrante e 
Consultor. 
 
Currículo Lattes: lattes.cnpq.br/7126724108594426 
 
Linkedin: linkedin.com/in/marcos-roberto-rosa-76a36b49 
 

 
*Observação: A relação de docentes pode sofrer alterações antes e durante a execução do curso. 
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