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Biografia
Susan K (Kathy) Land é Diretora de Programas na Missile Defense Agency. Ela tem mais de 30 anos de experiência na
industria na aplicação de métodos de engenharia de programas, na gerência de sistemas de informação e na direção de
equipes de desenvolvimento de programas. S.K.Land é Fellow do IEEE e autora ou co-autora de um grande numero de
textos e artigos em principios de engenharia de programas e em métodos de aplicação pratica da engenharia de programas.
Principais funções e cargos no no IEEE: IEEE Board of Directors, Technical Activities Vice President, IEEE-USA Board of
Directors (2013, 2016), Region 3 Executive Committee, President IEEE Computer Society. Ela também é membro da IEEEHKNe recebeu o Richard E. Merwin Award da IEEE Computer Society e e o IEEE Standards Association Medallion.
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A minha mensagem principal é que eu me sinto pessoalmente agradecida por ter tido o apoio do IEEE. O IEEE é uma
associação de indivíduos do mais alto nivel, e sempre foi um lugar onde as minhas idéias e a minha participação foram
encorajadas. Quero que a IEEE continue sendo um lugar onde membros, presentes e futuros, de grupos mal representados,
aí incluindo mulheres, estudantes, jovens profissionais, bem como de paises com economias menos pujantes, mas
procurando crescimento profissional possam participar e contribuir.
Continuarei meus esforços para tornar mais transparentes osr relatórios financeiros e também promover a responsabilidade
fiscal, visando um sucesso sucesso financeiro de longo prazo.. A infraestrutura de custos deve ser obvia e revista
frequentemente. Asas Unidades Operacionais da IEEE, em particular as Sociedades, devem ter as suas contribuições
financeiras para a criação de produtos e serviços reconhecidas e compensadas de forma clara.
Meu objetivo é de trazer valor a cada membro graças ao melhoramento do modelo de negocio do IEEE. Quero focr no que
for preciso para favorecer e servir nossos membros e a comunidade de voluntarios. Acredito fortemente que nossa
diversidade necessita um quadro de trabalho flexivel. É fundamental desenvolver e implementar politicas integradas e
processos que facilitem o trabalho dos nossos voluntarios.

Qualificações
Durante meus anos como voluntaria apoiando o IEEE, tive o privilégio de servir em várias areas, a saber: conferências de
sociedade; publicações; capitulos locais e atividades regionais; Presidente de Sociedade e Diretora de Divisão e;membro
de various comitês de TAB (Technical Activities Board) e do IEEE Oversight Committee. Sinto que minha experiência única
me qualifica para entender os desafios e oportunidades da IEEE de hoje. Como fiz no passado, continuarei a apoiar o
lançamento de iniciativas concretas que produzirão melhoramentos mensuraveis. Trabalharei para definir direções que
permitam a colaboração, suporte interoperavel, clarifiquem nossas finanças, reforcem nosso marketing, e sustentem planos
para melhoramentos futuros.
Este conjunto diverso de experiências de voluntária me forneceu uma visibilidade em varias dimensões do IEEE e
oportunidade de ver nossa organização sob varias perspectivas como voluntario. Somos « Um IEEE » (« One IEEE »),
porém somos diversos e variados. Devemos ser agéis e sensiveis para todas a nossas unidades e suas necessidades.
O Presidente do IEEE, precisa ser um lider, porém que saiba liderar com uma atitude de serviço. Como Presidente do IEEE,
você é unicamente o depositário temporario de um papel de serviço. E’ critico de nunca esquecer quem você representa –
nossos membros. Sinto que meu percursos profissional e na IEEE me prepararam para ser lider neste senso. Tenho a sorte
de ter experiências que aumentaram minha capacidade de balancear as perspectivas do IEEE entre local e global, de ver
a organização através olhos de voluntaria e de membro, e de entender a dinâmica de uma organização maior, o que é
essencial para chegar o sucesso.
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