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RESUMO DE QUALIFICAÇÕES_____________________________________________________
➢

Sólida carreira desenvolvida na área logística, atuando em posições estratégicas e de liderança
executiva;

➢

Gestão dos processos da área de logística de manutenção de helicópteros AS332 Super Puma;

➢

Vivência no controle de atividades relacionadas ao ciclo de vida de sistemas aeroespaciais; e

➢

Sucesso na implementação da gestão de processos e do gerenciamento de projetos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA_________________________________________________________
➢

MBA em Gerência de Projetos Framework PMI, Instituto INFNET. Concluído em abril de 2018

➢

MBA em Gestão Pública e Emprego da Força Aérea, Universidade da Força Aérea (UNIFA) – COMAER.
2012

➢

Pós-Graduação em Aplicações Operacionais (PPGAO), nível Mestrado, em Guerra Eletrônica, Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) – COMAER. 2012

➢

Curso de Formação de Oficiais Especialistas em Aviões (CFOEAv), Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica (CIAAR) – COMAER. 2001

➢

Engenharia Elétrica com Ênfase em Telecomunicações, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio
de Janeiro (CEFET-RJ). 1999

➢

Técnico em Mecânica Industrial, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro
(CEFET-RJ). 1982

IDIOMAS_______________________________________________________________________
➢

Inglês Intermediário.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL____________________________________________________
➢

Ministério da Defesa (fev/1985 – atual)
Cargo: Adjunto do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFA (jan/2018 – atual)
Descrição do cargo: Responsável pelo planejamento, estruturação e coordenação das atividades
acadêmicas dos Programas de Pós-Graduação (PPG) da UNIFA.
Principais resultados:
➢

Gerência de projetos estratégicos, no âmbito da UNIFA, utilizando a ferramenta GPWEB.

Cargo: Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da UNIFA
(jan/2016 – jan/2018)
Descrição do cargo: Responsável pela programação do calendário anual das atividades do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da UNIFA.
Principais resultados:
➢

Gerência de projetos estratégicos, no âmbito da UNIFA, utilizando a ferramenta GPWEB;

➢

Coordenação do mapeamento dos processos da UNIFA; e

➢

Implantação de planos de ação.

Cargo: Coordenador de projetos da Base Aérea dos Afonsos (out/2013 – jan/2015)
Descrição do cargo: Responsável pelo gerenciamento de projetos.
Principais resultados:
➢

Implantação, em ambiente de rede local, da gestão de projetos utilizando o software dotProject.

Cargo: Chefe da Seção de Coordenadoria de Projetos do Comando-Geral de Operações Aéreas
(mar/2012 – set/2013)
Descrição do cargo: Responsável pelo gerenciamento de projetos.
Principais resultados:
➢

Implementação, em ambiente corporativo, da gestão de projetos para planejamento,
coordenação e controle de projetos estratégicos e setoriais com auxílio da ferramenta dotProject,
possibilitando maior alcance nas ações de comando.

Cargo: Chefe da Seção de Planejamento e Controle, da Seção de Apoio e da Seção de Manutenção do
Esquadrão de Suprimento e Manutenção da Base Aérea dos Afonsos (fev/2008 – jan/2009)
Descrição do cargo: Responsável pelo planejamento, execução e controle das atividades logísticas.
Principais resultados:
➢

Coordenação de atividades relativas à área de logística no nível Base, primando pelo
cumprimento das normas, diretrizes, instruções e regulamentos pertinentes;

➢

Formação de equipes qualificadas proporcionada por cursos à distância; e

➢

Implantação de controle de horas trabalhadas no Programa de Corrosão, evitando a ocorrência
de acidentes de trabalho e aumentando a disponibilidade de recursos humanos.

Cargo: Chefe da Subseção de Programação e Coordenação e da Inspetoria Técnica do Terceiro Esquadrão
do Oitavo Grupo de Aviação (abr/2002 – ago/2004; fev/2006 – fev/2007)
Descrição do cargo: Responsável pela programação, coordenação e acompanhamento da execução de
serviços de manutenção.
Principais resultados:
➢

Gerenciamento da aplicabilidade de diretivas técnicas emanadas pelos órgãos competentes,
primando pela segurança de voo;

➢

Qualificação de equipes logísticas versáteis proporcionada por cursos ministrados periodicamente,
criando uma mentalidade doutrinária de manutenção; e

➢

Registro de histórico no Programa de Corrosão, diminuindo a incidência de manutenção corretiva e
aumentando a disponibilidade de equipamentos.

CERTIFICAÇÃO__________________________________________________________________
➢

Certified Associate in Project Management (CAPM®), PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®). 2017

CURSOS EXTRACURRICULARES__________________________________________________
➢

Curso Tutoria Moodle, UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA. 2017

➢

Curso de Prática de Ensino, CENTRO DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA DA AERONÁUTICA. 2016

➢

Gestão de Processos e Gerência de Projetos, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. 2016

➢

Técnicas de Gerência de Projetos, FGVONLINE. 2014

➢

Gerenciamento de Escopo de Projetos, FGVONLINE. 2014

➢

Gestão de Projetos, FGVONLINE. 2014

➢

Ferramentas Gerenciais, INSTITUTO DE LOGÍSTICA DA AERONÁUTICA. 2005

