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A busca por competitividade para maximizar o valor entregue aos clientes e reduzir custos é um constante desafio no dia a dia
das organizações. Nesse sentido, a adoção e aprimoramento de estratégias de gestão são fundamentais para criação e 
manutenção de estratégias para o negócio.

Considerando os diferentes contextos organizacionais e suas peculiaridades, a otimização dos processos é uma abordagem que 
permite reestruturar os processos atuais das organizações para maximizar ganhos econômicos e eliminar perdas que não 
adicionam valor ao negócio, por meio da aplicação de conceitos e ferramentas de gestão que promovam a inovação e 
competitividade.

Por meio deste curso, o participante será preparado para adotar em seu contexto profissional, um conjunto de estratégias para
melhorar e se posicionar no mercado em que atua e avaliar o desempenho do negócio. 

Para isso, um conjunto de conceitos, ferramentas e técnicas estruturadas serão apresentadas para que diretores, gerentes, 
coordenadores, supervisores e demais líderes possam promover a gestão estratégica das suas organizações.

Na busca de proporcionar um ambiente de aprendizado colaborativo é que a Universidade Federal Fluminense – Escola de

Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda criou o curso curta duração intitulado “Gestão Estratégica de Negócios”

com carga horária de 40 horas, sendo 24 horas presencial online e 16 horas à distância para desenvolvimento de atividade

complementar.
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O curso será ministrado de maneira remota às sextas-feiras (18:00 às 22:00) e sábados (8:00 às 12:00), por meio da plataforma 

ZOOM. A ocorrência será quinzenal com início em 16/04/2021, conforme o cronograma abaixo.
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Gestão Estratégica de Negócios – Corpo docente

Aureo Verdi Garcia Leal é Graduado em Engenharia Aeronáutica, Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA (1983),

pós-graduado em Administração Financeira, Fundação Getúlio Vargas - FGV (1987), mestre em Análise e Avaliação de

Empresas, Fundação Capixaba de Pesquisa e Ensino - FUCAPE (2016). No Brasil, ocupou cargos de direção nas áreas de

Sistemas de Informação, Administração e Finanças, Suprimentos, Gestão da Qualidade e Meio Ambiente. Nos EUA,

atuou como VP of Administration and Finance e General Manager, totalizando 5 anos. Desempenhou tais funções em

empresas líderes de tecnologia como Metso Paper, Aker Solutions e Embraer. Desde 2009, tem atuado como Sócio

Diretor da Greens Consult, nas área de gestão, desenvolvimento de negócios, "turnaround projects", melhorias de

processos e tecnologia da informação, tendo coordenado projetos para o Grupo IMETAME e para a UMOE Bioenergy,

entre outros clientes. No campo acadêmico, lecionou na Universidade Brás Cubas - UBC, entre 1988 e 1990. Desde

2015, ministra Finanças Corporativas, no programa de MBA em Gestão de Projetos, da Faculdades Integradas de

Aracruz - FAACZ, como professor convidado. Desde 2017, ministra Gestão de Custos e Prazos, Gestão de Riscos,

Simulação de Projetos e Cenários Econômico, no programa de MBA da FUCAPE Business School.

Aureo Leal - Linkdln

https://www.linkedin.com/in/aureoleal/


Gestão Estratégica de Negócios – Corpo docente

Henrique Martins Rocha é Doutor em Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produção) pela Universidade

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, com estudos de pós-doutoramento em Projetos/PDP na mesma

instituição, Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense - UFF, Especialista em Finanças

Corporativas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, em Gestão Empresarial (MBA) pela Fundação

Getúlio Vargas - FGV e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO;

Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento

de Produtos (Engineering Excellence) pelo Rochester Institute of Technology - RIT. Atuou por 27 anos no Brasil, USA e

Canadá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White Martins, Flextronics, Remington, CBV e

Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e Estratégia Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos

Produtos e Processos, Planejamento e Controle de Produção, etc. Acadêmico desde 2001, como professor e coordenador

de cursos de graduação e pós-graduação e professor-tutor EaD e MOOC. Ministrou treinamentos no Brasil e no exterior,

orientou 300+ trabalhos de conclusão (D.Sc., M.Sc., Especialização/MBA e Graduação). Autorou cinco livros, coautorou

seis, organizou um e fez revisão técnica de nove livros e 400+ capítulos. Participou de 400+ bancas de trabalhos de

conclusão e comissões avaliadoras. Elaborador, conteudista e revisor de materiais didáticos nas áreas de Engenharia,

Finanças, Estratégia, Logística e Gestão. Consultor nas áreas de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e

Processos, Análise Estratégica e de Negócios. Henrique Rocha - Linkedln

https://www.linkedin.com/in/professorhenriquerocha


Gestão Estratégica de Negócios – Palestrante

Felipe Trevisan é formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em

Engenharia de Sistemas Logísticos pela mesma instituição e pós graduado pelo MIT - Massachusetts Institute of

Technology em Global Logistics & Supply Chain Management. Possui experiência nas áreas de simulação, otimização,

análise de decisão multi-critério e planejamento de sistemas de sistemas de transporte e sistemas logísticos complexos.

Felipe é CEO da VUXX, que nasceu em 2015 como uma empresa de tecnologia para conectar motoristas de carga

profissionais com as mais diversas empresas que necessitam de seus serviços. Na sua plataforma é possível cotar e

contratar serviços de entrega fracionada urbana e intermunicipal em apenas alguns cliques. A empresa ajuda centenas de

varejistas, embarcadores, distribuidoras e transportadoras a reduzir seus custos e prazos de entrega através da

plataforma de contratação e gestão de agregados com uma plataforma que é o verdadeiro APP para cargas: Sem

negociações ou conversas diretamente com motorista, basta alguns cliques para ter um motoristas profissional (ANTT)

seguindo em direção ao seu armazém. É cuidado desde a entrega, do carregamento ao comprovante. A empresa não

possui veículos e nem armazéns, é agregado valor através da automação de processos burocráticos, acompanhamento

em tempo real dos serviços, facilidade de gestão e pagamento de agregados e serviços de entrega urbana.

Felipe Trevisan - Linkedln

https://www.linkedin.com/in/felipe-trevisan


Gestão Estratégica de Negócios – Palestrante

Ezequiel Douglas Wilbert tem titulação de mestre obtida pelo Mestrado Profissional em Administração (UNOESC), possui

graduação em Administração e pós-graduação em Administração Financeira pela Universidade Comunitária Regional de

Chapecó.

Atualmente é professor na UNOESC campus Joaçaba/SC e Xanxerê/SC. Atua como professor para os cursos de MBA em

Consultoria Empresarial na Unoesc campus Chapecó e MBA em Administração Financeira na Unoesc campus Xanxerê e

Pinhalzinho, bem como Celer Faculdades de Xaxim. É sócio-diretor da Safegold Gerenciamento de Capital ex Diretor de

Desenvolvimento Empresarial da ACIOC de Joaçaba (Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense).

Realiza gestão de capital e reestruturação de empresas na área financeira, especificamente em controladoria,

planejamento financeiro e orçamentário, viabilidade econômica e financeira, administração financeira do capital de giro e

captação de recursos financeiros.

Tem atuação internacional capitaneando projetos na Alemanha, China, Índia, Paraguai, Peru, Colômbia, Panamá e

Tailândia.

Ezequiel Douglas Wilbert - Linkedln

https://www.linkedin.com/in/ezequiel-douglas-wilbert-754a1525/


Gestão Estratégica de Negócios – Palestrante
Guilherme Miziara é jornalista, pós-graduado em Comunicação Empresarial, com MBA em Estratégia e Mestre em

Sistemas de Gestão pela UFF. Palestrante nas áreas de Comunicação e Negociação e Diretor Executivo da Miziara

Habilidades em Comunicação empresa que atua nas maiores instituições de ensino, escolas de negócios e empresas do

Brasil. Docente da disciplina Habilidades em Comunicação no COPPEAD/UFRJ. Professor de Comunicação Estratégica,

Técnicas de Apresentação e Negociação na Fundação Dom Cabral. Professor da disciplina Técnicas de Negociação no MBA

da UFF. Ministra cursos nas áreas de Apresentações Corporativas, Técnicas de Comunicação para Professores, Oratória,

Sustentação Oral, Comunicação Empresarial e Negociação e Gerenciamento de Conflitos nas Pós em Direito, LLMs e

MBAs do IBMEC. Ministra palestras e treinamentos in company em comunicação e negociação por todo o país. Realiza

treinamentos em empresas nacionais e transnacionais de grande porte como: ABI, Andrade Gutierrez, Artplan, B2W,

Banco do Brasil, Bradesco, BNDES, BOPE, Casa de Saúde São José, ECEME, Endesa, Fetranspor, Furnas, Globo.com,

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Halliburton, Infoglobo, João Fortes Engenharia, Lojas Americanas, Médicos Sem

Fronteiras, NTU, Petrobras, Prefeitura do RJ, PREVI, Sebrae, Senac, Souza Cruz, Supergasbras, SuperVia, ThyssenKrupp

CSA, TV Globo, Vale, entre outras. Treina executivos, diretores e presidentes de empresa, atletas, pessoas públicas,

acadêmicos e palestrantes para apresentações em público, aulas e entrevistas. De 2006 a 2011 trabalhou com disciplinas

de Comunicação na FGV-RJ e FGV-SP. Hoje capacita em comunicação os professores do IBMEC-RJ, da UFF e do

COPPEAD/UFRJ, além de multiplicadores da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e de empresas privadas.

Guilherme Miziara - Linkedln

https://www.linkedin.com/in/professormiziara/
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