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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Identificação 

  

Nome do Curso: PÓS-GRADUAÇÃO Lato sensu em Gestão Estratégica, 

Logística e Transporte - GETRAM 

Áreas de Conhecimento:  

Transportes 

    Logística 

Estratégia Organizacional 

 

1.2 Justificativa do Projeto 

O Brasil tem vivenciado desde o primeiro semestre de 2020 experiências 

nunca antes vividas, principalmente no que diz respeito a releitura de atividades antes 

tradicionais e agora foram adaptadas para atender ao momento ímpar de isolamento 

social. Na área da educação, docentes e discentes se viram em uma situação onde 

estão reaprendendo a lidar com novas tecnologias, novas formas de ministrar aula e 

novas formas de avaliar as atividades. Nesse período de distanciamento social, as 

instituições de ensino estão se reinventando para continuar oferecendo ensino de 

excelência com plataformas virtuais cada vez mais robustas e práticas, a fim de 

manter a qualidade e o comprometimento com o ensino. 

Diante desse cenário, oportunidades e ideias surgem como forma de 

reinvenção, mas também como forma de reinterpretar novos nichos de mercado e é 

o que a CIT, a LIA e a SCO trazem nessa proposta, o mesmo MBA GETRAM, 

criado há 17 anos, mas com nova roupagem e possibilidades. 

A CIT tem uma parceria estratégica com a empresa Logistics International Associates – 

LIA (www.lia-inc.com), na qual o Prof. Dr. Marcelo Augusto de Felippes é o 

presidente e o CEO.  A LIA compartilha com a CIT várias inovações e excelentes 

visões de futuro. Com a LIA temos uma parceria com a Universidade de Miami – 

http://www.lia-inc.com/
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UM, Coral Gables, Flórida, EUA, que há vários anos, com muito sucesso, 

executamos 4 programas internacionais: CELTEM, CABEM, CISMEM e 

HESTRAM. 

Da mesma forma, a LIA possui parceria sólida com a SCO há vários anos e 

muitos objetivos e visões de futuro são compartilhados entre elas e que culminam 

no mesmo ideal: a disseminação do conhecimento no mais alto nível gerencial e de 

excelência. 

Neste momento, a visão de futuro da CIT, da LIA e da SCO estão voltados 

para cursos de pós-graduação e extensão no mercado nacional e internacional com 

características SEMIPRESENCIAIS / HOMECLASS.  

No caso do GETRAM, essa nova metodologia inclui o ensino semipresencial, 

com disciplinas em EAD e disciplinas no formato presencial remoto, de modo a 

incluir a participação de expertos em diferentes áreas, além de visitas presenciais a 

empresas no Distrito Federal para os alunos locais e visitas planejadas nos locais em 

que cada aluno reside.  

A LIA, a SCO a CIT entendem que o futuro do ensino terá que se adaptar aos 

modus operandi das futuras gerações, as quais já chegam às escolas com antecedentes 

virtuais e disruptivos.  

 

1.2.1 CÂMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTES – CIT 

A Câmara Interamericana de Transporte (CIT) é uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura e abrangência em âmbito 

internacional, fundada em 25 de maio de 2002 com a participação de entidades 

patronais envolvidas ou interessadas nas atividades de transporte em geral. 

Por meio de cooperação internacional, as nações filiadas definem um 

panorama geral da atual situação do transporte nas três Américas, em todos os 

modais e, em conjunto, traçam as estratégias para o desenvolvimento do setor na 

região. 
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Com efeito, a CIT busca identificar os desafios comuns a todos os países no 

setor de transportes, e promover o debate acerca de soluções que possam beneficiar 

a todos. Isso se dá por meio das Assembleias Gerais Ordinárias da CIT, que ocorrem 

semestralmente. É o momento onde, efetivamente, associados e convidados 

especiais trocam informações e experiências, debatem assuntos legais e as 

dificuldades enfrentadas em cada país no setor, a fim de elaborar planos de trabalho 

e projetos que possam gerar avanços políticos e econômicos e, por sua vez, contribuir 

com o melhor desenvolvimento do setor do transporte em cada país. 

Além disso, a CIT também busca melhorar a capacitação do capital humano 

do setor de transportes e logística. Cabe destacar que sempre foi uma prioridade para 

a Câmara Interamericana de Transportes a constante realização de cursos e demais 

atividades de educação continuada em logística e transporte destinados aos 

profissionais das áreas. Durante a concepção do seu estatuto, ficou estabelecido 

como um dos objetivos fundamentais da CIT a promoção de “reuniões, seminários, 

cursos e palestras a respeito do transporte ou de outros assuntos de interesse” de 

seus membros. 

A partir desse objetivo, a Câmara passou a oferecer, em 2003, em parceria com 

a Faculdades Integradas da Terra de Brasília – FTB e com o Exército Brasileiro, por 

meio de sua Diretoria de Transporte e Mobilização - DTMob, o curso de pós-

graduação lato sensu GETRAM – Gestão Executiva de Transporte e Mobilização, 

realizado em Brasília-DF, e que hoje, com a Universidade Católica de Brasília chama-

se MBA em Logística, Transporte e Mobilidade. 

 

1.2.2 LOGISTICS INTERNACIONAL ASSOCIATES – LIA 

A  LIA - Logistics Internacional Associates é uma empresa que iniciou suas 

atividades em 1995 na cidade de Manaus – AM, onde realizou negócios com a 

Venezuela, Estados Unidos e principalmente no Brasil com empresas e grandes 

contratos com Camargo Correia,  Queiroz Galvão, Engevix, Airship do Brasil, entre 

outros. A LIA administrou todos os transportes dos Jogos Mundiais Militares em 
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2011. Sempre com resultados muito bem-sucedidos, a LIA ganhou respeito e 

estabilidade suficientes para oferecer serviços de consultoria multilíngues e 

multinacionais, com foco no oferecimento de conhecimento e inteligência aos seus 

parceiros e clientes. 

Desde 2007, a LIA INC possui parceria sólida com a CIT no desenvolvimento 

de projetos técnicos em gestão, transportes e logística, por meio de intercâmbio de 

experiências nos campos de pesquisa e cultura geral, no desenvolvimento de 

programas de capacitação, na elaboração de projetos de pesquisa, na organização 

conjunta de seminários e conferências e facilitação de projetos técnicos. 

 

1.2.3 SCO – GESTÃO E EXCELÊNCIA LTDA 

Ao final do ano de 2001, por uma iniciativa empreendedora do Professor 

André Augusto Villela de Souza, fundou a SINEPAR, como firma individual. Foi 

formada uma equipe de colaboradores (SINERGIA) e parceiros (+PARCERIA = 

SINEPAR) para iniciar um trabalho focado na assessoria organizacional. Em 2003, 

forçados pela Nova Lei das Pequenas Empresas, a SINEPAR viu-se obrigada a 

mudar seu CNPJ e organizar uma estrutura como empresa LTDA. Empreendeu-se 

uma sociedade forçada pela Lei, mas seu portfólio foi melhorado e aperfeiçoado. Em 

maio de 2007, o afastamento de um dos sócios motivou nova alteração no contrato 

social da empresa, que passou a chamar-se SINERGIA ASSESSORIA 

ORGANIZACIONAL LTDA, mantendo o CNPJ da Sinepar. Em dezembro de 

2012, após o falecimento de um dos sócios, foi incorporado ao contrato social 

KAUÊ GERALDO FERNANDES, Administrador de Empresas e o principal 

consultor ativo dos projetos. A empresa estabeleceu-se em novo escritório em Águas 

Claras e incorporou aos seus serviços uma parceria em serviços de assessoria jurídica. 

Ao final do ano de 2013, a marca e a propriedade intelectual da empresa foi 

registrada, como SCO, iniciais de Sinergia Consultoria Organizacional, admitindo-se 

na sociedade a Advogada e Consultora Empresarial ANA PAULA MOTTA 

CARDOSO. 
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Desde 2003 o Professor André Augusto ministra aulas no MBA GETRAM 

em parceria com a CIT e desde 2007 a SCO possui parceria com a LIA INC com 

participações em consultorias e cursos. 

  

1.3 Proposta do Curso 

 

O curso promove o desenvolvimento de competências profissionais 

específicas para a gestão de processos estratégicos logísticos, transportes e 

mobilidade. Propicia ainda a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, 

econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias voltadas a logística e promove a capacidade de continuar aprendendo e 

de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho do setor. 

Também, ciente do contexto dinâmico e das mudanças contínuas no mercado, o 

curso em Gestão Estratégica, Logística e Transporte adota a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente de sua grade e 

de suas diretrizes curriculares internas, de modo a garantir a identidade do perfil 

profissional do egresso e a sua competitividade no setor. 

 

1.4 Descrição do Curso  

O curso de pós-graduação em Gestão Estratégica, Logística e Transporte - 

GETRAM observa as determinações legais do MEC e visa desenvolver as diretrizes 

previstas nas resoluções ao longo de todo o curso.  

Sendo assim, o GETRAM –caracteriza-se pela formação de profissionais que 

lidarão com a complexidade de uma sociedade em transformação e dinâmica. 

Portanto, exige dos educandos agilidade, habilidade para lidar com crises e solucionar 

problemas, competência de negociação, percepção de vários públicos e ausência de 

respostas prontas e fechadas. Tomando como base os princípios e valores da missão 

da EDUCA +, busca-se, para além da formação profissional voltada ao mercado de 

trabalho, atender as demandas e necessidades da sociedade que, cada vez mais, requer 

cidadãos bem informados, éticos, atualizados e abertos à educação continuada. 
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O GETRAM oferece ao seu corpo discente possibilidades de vivenciar a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na busca e desenvolvimento do 

conhecimento, promovendo a participação dos estudantes em projetos que lhes 

permitem interagir com a comunidade, ajudando a transformá-la e sendo por ela 

transformados.  

A integração dos conteúdos ofertados no GETRAM na EDUCA + estabelece 

uma dimensão de ensino-aprendizagem baseada nas relações humanas associadas às 

condições sociais, históricas, econômicas e culturais dos indivíduos e da coletividade. 

Esta dimensão é implementada de forma integrada, proporcionando ao estudante a 

oportunidade de problematizar a realidade de forma globalizada e prática. O 

GETRAM proporciona o desenvolvimento de competências e habilidades 

relacionadas ao gerenciamento de operações e processos logísticos, à compreensão 

da ética no contexto profissional e o uso de técnicas modernas voltadas à gestão de 

negócios. A concepção do GETRAM aponta para uma educação em processo 

contínuo e autônomo, fundamentada no desenvolvimento de competências exigíveis 

ao longo da vida profissional, orientadas pela necessidade do desenvolvimento de 

um processo pedagógico que garanta uma formação básica sólida, com espaços 

amplos e permanentes de ajustamento às rápidas transformações sociais geradas pelo 

desenvolvimento do conhecimento, das ciências e dos processos logísticos. O 

modelo incentiva também o desenvolvimento da capacidade empreendedora, 

estimulando a produção e a inovação científico-tecnológica, desenvolvendo 

competências profissionais para a gestão de processos e propiciando a 

compreensão/avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais das 

atividades relacionadas ao sistema logístico e a cadeia de suprimentos. Preza-se pelas 

metodologias experienciais que permitam ao estudante ter contato contínuo com 

situações de mercado. 
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1.5 Concepção do Curso 
 

1.5.1 Contexto do Curso 

A pós-graduação em Gestão Estratégica, Logística e Transporte - GETRAM 

possui um perfil educacional integrado às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia e, objetiva, acima de tudo, garantir aos egressos a 

atualização dos conhecimentos nesta área para atuarem com sucesso e dinamismo 

no setor. 

Desta forma, o GETRAM tem uma proposta pedagógica pautada no modelo 

andragógico e nas metodologias ativas de aprendizagem.  Nesse sentido, o 

GETRAM abandona a formação meramente técnica, baseada em procedimentos 

pedagógicos e métodos de ensino tradicionais, que privilegiam a simples 

retransmissão de conhecimentos, propondo a utilização da andragogia, mais 

adequada ao ensino de adultos responsáveis, comprometidos e conscientes de sua 

participação na sociedade, incentivando, ainda, a apresentação de soluções criativas 

e inovadoras para os debates em sala de aula e trabalhos que exijam a participação e 

solução criativas dos grupos.   

Neste sentido, os fundamentos das Metodologias Ativas são elementos 

importantes onde o estudante é protagonista no processo de aprendizagem, no 

ensino, na pesquisa e na extensão, com foco simultâneo no “conteúdo do sujeito” e 

no “conteúdo da matéria”. Propõe-se, assim, uma prática educativa calcada na 

cooperação, interatividade, olhar crítico, reflexivo e criativo, comprometido com a 

pesquisa orientada para o desenvolvimento sustentável, por meio do uso integrado e 

reciprocamente qualificador das modalidades presenciais e a distância, com ênfase na 

utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).  

Pretende-se fazer com que o estudante compreenda sua responsabilidade pela 

aprendizagem no processo de ensino organizado pelo professor. Dentre as 

Metodologias Ativas e estratégias de ensino utilizadas destacam-se: Metodologia da 
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Problematização; Aprendizagem Baseada em Problemas; Estudo de Caso; Pesquisa; 

Pesquisa-Ação; Projeto de Intervenção; Seminário; Saída de Campo. 

Do total da carga horária dos componentes curriculares à distância serão 

propostas atividades pelos docentes aos estudantes no formato de supervisão. Ou 

seja, das aulas teóricas ou práticas, por turno de aula, parte destinará à realização de 

atividades práticas pelos estudantes sob a supervisão dos professores com registro 

obrigatório pelo professor no Plano de Ensino (atividades, critérios de avaliação e 

prazos de entrega) e pelo estudante no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

Essa iniciativa traz inúmeras vantagens. Dentre elas, possibilita: 

1) o melhor aproveitamento do tempo em sala de aula online; 

2) a proposição de atividades práticas que conduzem à melhoria na formação 

dos estudantes, favorecendo a aplicação de metodologias ativas; 

3) a construção de um portfólio de atividades realizadas no período do curso 

e organizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, propiciando a 

ampliação do uso das TIC. 

No GETRAM, as metodologias ativas utilizadas são: os estudos de casos do 

setor, os levantamentos e pesquisas na área, projetos de intervenção na logística das 

empresas, nos transportes e nos planos de mobilidade urbana e também as visitas 

técnicas. No GETRAM são realizadas algumas visitas técnicas em empresas e 

organizações diversas do setor,  

1.5.2 Coerência do Curso com a demanda do Mercado 

O especialista em Gestão Estratégica, Logística e Transporte habilita-se no 

desenvolvimento de atividades típicas da área como aquelas relacionadas ao 

planejamento estratégico, gestão logística empresarial e global, transportes, 

distribuição física e modelagem de canais de distribuição, aquisição, relacionamento 

com fornecedores, custos, competitividade, meio ambiente, mobilidade urbana e 

cidades inteligentes, tecnologias e inovação.  
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 Diante desse cenário, este curso tem como propósito oferecer uma formação 

humana, técnica, social, profissional e atualização específica na área de Logística, 

Transporte e Estratégia Organizacional, entendendo as questões de planejamento, 

estratégias logísticas, transportes, distribuição física, negociação, meio ambiente e 

mobilidade urbana.  

Ao mesmo tempo em que se mostra promissora, com a abertura de novos 

postos de trabalho, a Logística também está mais qualificada. Hoje, exige-se que seus 

profissionais acompanhem a evolução do setor, no que se refere aos avanços 

tecnológicos, à qualificação dos serviços, à logística reversa e sustentabilidade dos 

negócios, ao desenvolvimento de novos produtos, entre outros aspectos. Neste 

sentido, o curso Gestão Estratégica, Logística e Transporte - GETRAM está 

alinhado com as diretrizes e regulamentos do Ministério da Educação e com as 

demandas, dinamicidade e exigências do mercado de trabalho. 

 

2 OBJETIVOS 

O curso de Pós-graduação Gestão Estratégica, Logística e Transporte - 

GETRAM está alinhado com as pesquisas teóricas desta área e as práticas de 

mercado. Para tanto, traçou-se os seguintes objetivos: 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Habilitar o estudante para o exercício de cargos de assessoria e/ou gerência de 

transporte e logística, por meio do desenvolvimento de suas competências, 

habilidades e aptidões. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

Capacitar o aluno do GETRAM a:  

a) planejar as atividades correlatas à logística e aos transportes; 

b) compreender e gerenciar a Cadeia de Gestão e Suprimentos; 

c) compreender e gerenciar o processo de distribuição física e modelagem 

de canais de distribuição; 
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d) assistir a Direção das organizações na gestão administrativa e técnica 

da logística e dos transportes; 

e) elaborar programas, projetos e planos logísticos e de transportes, 

sobretudo as consequências da utilização dos aplicativos e algoritmos 

na solução de desafios da mobilidade;  

f) participar de negociações;  

g) agir com proatividade, oportunidade e ética;  

h) acompanhar a evolução tecnológica da logística, dos transportes, 

mobilidade urbana e cidades inteligentes; 

i) gerenciar os diferentes modais de transporte e sistemas informatizados;  

j) desenvolver uma visão crítica e decisória no processo produtivo e 

logístico; e 

k) utilizar os recursos logísticos adequados à realidade na qual está 

inserido, compatíveis com a ética e o desenvolvimento sustentável. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

Profissionais das áreas de Administração, Logística, Transportes, Tecnologia 

da Informação, Marketing, Economia, dentre outras. Recém-graduados que buscam 

uma especialização nas áreas do curso. Militares das Forças Armadas e das Forças 

Auxiliares. Professores, consultores, pesquisadores e, de modo geral, profissionais 

seniores, gestores e executivos que aspiram atualização e/ou recolocação 

profissional.  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

O curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica, Logística e 

Transporte - GETRAM, criado para capacitação dos alunos quanto aos referenciais 

teóricos e práticos inerentes a gestão, logística e transporte, está estruturado em 08 

disciplinas, compreendendo as seguintes disciplinas: 
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4.1 Gestão Estratégica Organizacional. Carga horária: 24h 

Professor:  Doutor Marcelo Augusto de Felippes 

- Matriz DOFA / SWOT 

- Política e Estratégia da Função Logística e da Mobilização Nacional 

- Regulação básica de Logística, Transporte e Operador Multimodal 

4.2 Gestão da Função Logística de Transportes. Carga horária: 48h 

Professor:  Doutor Marcelo Augusto de Felippes 

- Infraestrutura e Gestão da Função Logística do Transporte Rodoviário 

- Infraestrutura e Gestão da Função Logística do Transporte Ferroviário e 

Dutoviário.  

- Infraestrutura e Gestão da Função Logística do Transporte Aquaviário 

- Infraestrutura e Gestão da Função Logística do Transporte Aeroviário 

- Transporte Internacional 

- Intermodalidade e Operações de Transporte Multimodal 

- Gestão da Função Logística de Manutenção de Frotas 

- Cooperativismo 

4.3 Gestão da Função Logística. Carga horária: 84h 

Professor:  Especialista Antonio Marques dos Santos 

- Logística Militar; Engenharia Social; Start ups: Big Data / Data Center na Logística; 

Logística Aeroespacial 

- Gestão da Função Logística da Saúde; Biotech;  Gestão do Supply Chain e E-

commerce; EDGE & FOG Computing 

- Modelos e Tecnologia na Logística e nos Transportes; Telecomunicações 5G; 

Realidade Aumentada 

-  Gestão da Função Logística de Infraestrutura e Gestão Logística de Terminais de 

Transportes e Meios Logísticos de Movimentação de Carga 

- Gestão da Função Logística de Suprimento e Distribuição Física 
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- Logística Empresarial e Agronegócio; - Visão de Futuro do Ecossistema Logístico 

(Depósitos, Última Milha, etc); Mobilidade na Smart City 

- Logística de Produção e Marketing 

- Gestão da Armazenagem 

- Gestão de Estoques e de Compras 

- Logística Reversa e Gestão da Função Logística de Salvamento (Defesa Civil)  

- Custos Logísticos 

- Inteligência Estratégica da Logística Aplicada 

- Logística de Aquisição e Relacionamento com Cliente 

4.4 Ética e Gestão Corporativa. Carga horária: 52h 

Professor:  Mestre André Augusto Villela de Souza 

- Desenvolvimento Humano / Gestão da Função Logística Recursos Humanos 

- Relações Institucionais (visitas técnicas a empresas do DF) 

- Cultura Organizacional 

- Liderança e Formação de Equipes 

- Ética na Gestão de Negócios 

- Comércio Exterior  

- Negociação 

- Gerenciamento de Crises 

- Compliance e Nível de Serviço 

4.5 Ferramentas da Gestão pela Excelência. Carga horária: 56h 

Professor:  Especialista Ana Paula Motta Cardoso 

- Análise e Melhoria de Processos Logísticos 

- Elaboração e Gerenciamento de Projetos 

- Gestão - Tecnologias e Logística Cibernética, Redes Logísticas/ Inteligência 

Artificial / Big Data / Telemetria / Radiofrequência / Blockchain / Criptomoedas  

- Inteligência Competitiva - Introdução e Aplicação 

- Inovação e Competitividade 

4.6 Gestão da Mobilidade Urbana & Meio Ambiente. Carga horária: 36h 

Professor:  Doutor Marcelo Augusto de Felippes 
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- Gestão do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

- Mobilidade Urbana 

- Meios e Equipamentos híbridos, elétricos, e-VTOL e Eficiência Energética 

4.7 Consultoria Empresarial. Carga horária: 32h 

Professor:  Mestre André Augusto Villela de Souza 

- Finanças Corporativas, Marketplace e Cashback 

- Consultoria em Gestão Empresarial (Jogo Empresarial) 

- Gestão de Rede de Relacionamento 

4.8 Metodologia do Trabalho Científico. Carga horária: 40h 

Professor:  a ser indicado pelo INSPEG 

 

5. CORPO DOCENTE  

 

MARCELO AUGUSTO DE FELIPPES  

Diretor da Câmara Interamericana de Transportes – CIT, com formação em Bacharelado em Ciências 
Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (1978), mestrado Ciências Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais – ESAO no Brasil (1987), Mestrado em Logística pelo Instituto de 
Investigación y Postgrado da Venezuela (2001) e Doutorado em Aplicações /Planejamento /Estudo Militar 
pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (1994). Possui certificação em MBA em 
Transportation Advanced Course pela Fort Eustis (Escola de Transporte) nos EUA (1989), MBA em 
Gerência Administrativa de Aviação do Exército pelo Centro de Instrução de Aviação do Exército – 
CIAVEX no Brasil (1991), MBA em Gerência de Transporte pelo Instituto de Investigación y Postgrado 
(ESE) na Venzuela (2002), Elaboração e Gerenciamento de Projetos pela Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP no Brasil (2003), Curso em Excelência em Gestão Pública – GESPÚBLICA pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG no Brasil (2003), MBA em Política, Estratégia 
e Alta Administração do Exército pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – ECEME no 
Brasil (2006), MBA em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército pela Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército – ECEME no Brasil (2006), Mapeamento e Estratégia com o Balanced Scorecard 
pela Symnetics Consultoria Empresarial – SYMNETICS no Brasil (2006), Extensão universitária em Curso 
Básico em Gestão pelo Exército Brasileiro no Brasil (2007), Extensão universitária em Formação de 
Professores para atuarem em Ambiente pela Universidade Católica de Brasília no Brasil (2007), Qualificação 
PEIEX (Programa de qualificação para exportação) promovida pela APEX-BRASIL em Maio/2020, 
Qualificação na Metodologia ALI em Gestão da Inovação pelo SEBRAE em Maio/2020. Em 2003 
desenvolveu o curso Gerência Executiva em Transporte e Mobilização – GETRAM para o Exército 
Brasileiro e posteriormente foi aberto ao público civil em parceria com a Câmara Interamericana de 
Transporte – CIT e a Faculdade da Terra. O curso se mantém até os dias atuais, com o nome de MBA 
em Logística, Transporte Mobilidade – GETRAM em parceria com a Universidade Católica de Brasília. Foi 
servidor público como oficial do Exército Brasileiro no período de 1972 a 2009, foi professor doutor da 
Universidade Católica de Brasília no período de 2007 a 2014, atualmente é PhD da University of Miami 
(USA) desde 2003, é PRESIDENTE & CEO da LOGISTICS INTERNATIONAL ASSOCIATES desde 
2009, é consultor em Relações Estratégicas e Institucionais da empresa Airship do Brasil Indústria 
Aeronáutica Ltda desde 2009. Atuou principalmente nos seguintes temas: administração, gestão 
organizacional, planejamento, logística e transporte. Consultor de logística de transportes do 5º Jogos 
Mundiais Militares no Rio de Janeiro (Brasil) em 2011 e Presidente dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. 
Recebeu o prêmio "Logístico do ano de 2011", evento patrocinado pela empresa Rapidão Cometa e a revista 
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Mundo Logística. Possui ainda vínculo com a George Washington University – GWU nos Estados Unidos 
da América (2019) e com a IESEG School of Management (2020). É poliglota com fluência nos idiomas 
Inglês, Alemão, Espanhol, Francês e Russo, compreende razoavelmente o idioma Italiano e compreende 
pouco o idioma Árabe. 
 

ANDRÉ AUGUSTO VILLELA DE SOUZA 

Professor e Consultor Organizacional, com 08 anos de experiência em Administração Pública Federal e 18 
anos de trabalho com Assessoria e Consultoria Organizacional. Ministra cursos nas áreas de Qualificação 
de Pessoal, Gestão e Excelência Organizacional e Supervisão Escolar. Professor de curso de pós-graduação 
– MBA, da Interamerican Transportation Chamber/Brasília, GETRAM; Foi professor dos MBA`s do 
UNICESPE, na área de Gestão & Negócios e Centro de Excelência em Turismo - CET/Universidade de 
Brasília. Foi professor conteúdista das disciplinas do curso de pós-graduação em Gestão Estratégica – BSC, 
da Universidade Católica de Brasília (UCB VIRTUAL). Foi professor de graduação em disciplinas de 
Planejamento, Gestão Financeira, Estratégia Empresarial e Empreendedorismo. Facilitador de diversos 
estágios e simpósios na área administrativa e de melhoria de processos organizacionais e excelência gerencial. 
Foi assessor organizacional e palestrante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade (CONTRATUH/Brasília), articulando ações da política pública nas Câmaras Temáticas do 
Conselho Nacional do Turismo, de 2003 a 2006. Foi Coordenador Técnico do Projeto de Mapeamento de 
Processos no Ministério do Planejamento pela Poliedro, em 2007/2008. Foi assessor e consultor do 
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro no desenvolvimento e acompanhamento do Sistema de 
Excelência Gerencial, de 2003 a 2009. Foi consultor do Centro de Educação Tecnológica (CET – VAREJO) 
/ Câmara de Dirigentes Lojistas do DF. Foi Consultor Sênior da Gestão & Desenvolvimento Empresarial 
Ltda, atuando em ações de otimização da Inteligência Organizacional, Programas de Excelência Gerencial 
e Construção de Mapas Estratégicos, com ênfase no Balanced Scorecard (BSC). Foi Coordenador 
Pedagógico do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), atuando no formação e gestão das 
Bancas de Processos Seletivos em Concursos Públicos. Atuou como Executivo de Projetos da Nihon 
Automação Comercial, no desenvolvimento de inteligência organizacional e suporte ao processo decisório. 
Foi Consultor Organizacional da Katalis Participações SA, atuando na potencialização dos negócios na Área 
de Farmácias de Manipulação. Foi Consultor da Pátria Assessoria, atuando na gestão das redes de 
supermercado Supercei, Bellavia e Bevia. Atualmente, é Consultor Administrativo-Financeiro e Consultor 
pela Excelência Organizacional da SCO Gestão e Excelência Empresarial. Desenvolve atividades de 
expansão mercadológica e inserção de novos produtos no mercado. Diretor Pedagógico do Programa 
Escola de Líderes. Empresário em Brasília, compõe e gerencia equipes de trabalho especializadas em 
assessoria administrativa e organizacional, bem como projetos voltados para o desenvolvimento social e 
excelência gerencial. É Consultor Sênior da Logistics International Associates - LIA na área da Excelência 
Organizacional. 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
- Curso de Formação de Agentes de Marketing – Rede Social de Markering, em 2016. 
- Curso de Liderança Psicopositiva pelo Instituto MarketCoaching do Brasil - Brasília-DF, em 2013. 
- Post-beccalaureate Certificate in Administration and Business for the Executive Manager (CABEM) 
Universidade de Miami – EUA, em 2011. 
- Post-beccalaureate Certificate in Logistics and Transportation for the Executive Manager (CELTEM) - 
Universidade de Miami – EUA, em 2007. 
- Mestre em Administração: Área de Concentração em Gestão Estratégica de Negócios – pela Faculdade 
Cenecista de Varginha - FACECA/CNEC – Varginha/MG, em 2003. 
- MBA em Gestão Empresarial pelo programa MBA ON LINE - Curitiba-PR, em 2001. 
- Especialista (pós-graduação, lato sensu) em Supervisão Escolar pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro UFRJ/CFCH/CEP, em 2000. 
- Licenciado em Química pela Universidade de Brasília - UNB, 1998. 
 

ANA PAULA MOTTA CARDOSO 

Diretora Institucional da Câmera Interamericana de Transportes – CIT, com formação em Direito pela 
Centro Universitário UDF (Brasília-DF) em 2004, pós-graduação lato sensu em Direito Público pela 
Faculdade Projeção (Brasília DF) em 2007/2008, Post- Baccalaureate em Administração e Negócios para o 
Gerente Executivo (CABEM) pela Universidade de Miami (Miami-Flórida-EUA) em 2011, Post-
Baccalaureate em Gestão Estratégica da Competitividade e Inovação para o Gerente Executivo (CISMEM) 
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pela Universidade de Miami (Miami-Flórida-EUA) em 2012, pós-graduação lato sensu MBA em Logística, 
Mobilização e Meio Ambiente (GETRAM) pela UCB (Brasília-DF) em 2012. Possui certificação em 
Consultoria e assessoria empresarial de logística e transporte concedido pela CIT e Sinergia Capacitação e 
Assessoria Organizacional em 2012, Curso de Liderança Psicopositiva pelo Instituto MarketCoaching do 
Brasil (Brasília-DF) em Outubro 2013, Qualificação PEIEX(Programa de qualificação para exportação) 
promovida pela APEX-BRASIL em Maio/2020, Qualificação na Metodologia ALI em Gestão da Inovação 
pelo SEBRAE em Maio/2020. Ademais, no período de Julho de 2004 a Agosto de 2011 foi Coordenadora 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na Coordenação de Análise de Contratos 
/CGCON/SPOA/SE-MP em Brasília-DF, onde era responsável pela elaboração de documentos, 
pareceres, Notas Técnicas; Elaboração e revisão de análise de Repactuações, Reajustes e Reequilíbrios-
Econômico Financeiros; Acompanhamento da vigência de Contratos Administrativos; Análise de 
Supressões e Acréscimos aos Contratos Administrativos; Conhecimentos Básicos no Sistema SIASG 
(Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) e substituta legal na ausência da Coordenadora-
Geral de Gestão de Contratos; desde setembro de 2002 é Consultora Júnior Administrativa e Jurídica e sócia 
da SCO Gestão e Excelência Empresarial Ltda (sócia desde setembro/2013) em Brasília-DF, com atividades 
desenvolvidas nas áreas de Diagnóstico Organizacional, Mapeamento e Gestão por Processos, 
Organogramas e Planejamento Estratégico; desde fevereiro de 2015 é Diretora Institucional da Câmara 
Interamericana de Transportes, cujas atividades são coordenar atividades administrativas, coordenar e 
auxiliar as capacitações oferecidas pela CIT e auxiliar a Secretaria-Geral da CIT em sua sede em Brasília-DF 
e por fim, desde Outubro de 2017 é professora especialista e coordenadora técnica do MBA em Logística, 
Transporte e Mobilidade (GETRAM) na Universidade Católica de Brasília, cujo curso é ministrado por esta 
instituição de ensino em parceria desde 2017 com a Câmara Interamericana de Transportes. É Consultora 
Sênior Empresarial e Jurídica da LIA - Logistics International Associates. Possui conhecimento nos idiomas 
espanhol e inglês nível intermediário e básico, respectivamente. 
 

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS 

Assessor da Secretaria-Geral da Câmera Interamericana de Transportes - CIT, Técnico em Contabilidade 
com formação em Gestão Comercial pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – DF, 
SENAC/DF, em Brasília-DF em 2012 e pós-graduação lato sensu MBA em Logística, Mobilização e Meio 
Ambiente (GETRAM) pela UCB (Brasília-DF) em 2012. Possui certificação em Consultoria e assessoria 
empresarial de logística e transporte concedido pela CIT e Sinergia Capacitação e Assessoria Organizacional 
- (julho a agosto de 2012); Responsável Técnico - RT. Serviço Social do Transportes / Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transp. SEST SENAT (março a abril - 2016); Gestão de Estoques e Armazenagem, 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT - (setembro de 2015 a 26 de fevereiro de 2016), 
Logística: Conceitos e Aplicações, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT - (fevereiro 
de 2016 a 07 de março de 2016), Curso "Modelo de Excelência da Gestão® - 20ª Ed", FUNDAÇÃO 
NACIONAL DA QUALIDADE (FNQ) - (abril de 2016), Curso Básico de Catalogação (CBCAT), 
COMANDO DA AERONÁUTICA, COMANDO-GERAL DE APOIO INSTITUTO DE LOGÍSTICA 
DA AERONÁUTICA – (8 de julho a 11 de agosto de 2019),Gestão da Distribuição de Equipamentos, 
Materiais, Produtos e Serviços. Rede Fecomércio de Educação RS – (maio de 2020), Operações Logísticas 
nas Organizações. Rede Fecomércio de Educação RS - (maio de 2020), Qualificação PEIEX(Programa de 
qualificação para exportação) promovida pela APEX-BRASIL em Maio/2020, Qualificação na Metodologia 
ALI em Gestão da Inovação pelo SEBRAE em Maio/2020. Ademais, Militar por sete anos (de fevereiro 
2001 a fevereiro 2008), onde lotado no Gabinete do Comandante do Exército, participou dentre outros 
projetos do processo de implantação do Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro (PEG-
EB). Consultor do departamento técnico da Logistics International Associates – LIA (janeiro de 2011 até 
presente data), onde ajuda no planejamento, organização, controle e assessoramento nas mais diversas áreas 
de consultoria técnica. Desempenha, atualmente, com contrato de regime CLT, o cargo de Assessor de 
Diretoria da Câmara Interamericana de Transportes - CIT, onde é responsável por processos administrativo, 
assessoramentos executivos e coordenação acadêmica, tendo participação em gestão de diversos eventos, 
como no 5º Jogos Mundiais Militares (Rio de Janeiro – 2011), onde desenvolveu atividades com foco na 
área de transportes. Professor especialista Intermitente desde outubro de 2019 no MBA em Logística, 
Transporte e Mobilidade (GETRAM) na Universidade Católica de Brasília, cujo curso é ministrado por esta 
instituição de ensino em parceria desde 2017 com a Câmara Interamericana de Transportes. Possui 
certificação e conhecimento em nível intermediário no idioma espanhol. 

 


