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Curso Remoto de Gestão e Operação Portuária – 
Universidade Federal Fluminense (Campus de Volta 

Redonda) – Aulas ao Vivo 

 

Neste momento o país está discutindo a questão da desestatização de portos, 
em que provavelmente será um novo marco para o setor portuário brasileiro. 
Neste sentido, os portos de Santos e São Sebastião serão estudados num futuro 
breve, em termos do modelo de gestão no âmbito legal e operacional.  

O primeiro estudo já concluído foi realizado para o porto do Espírito Santo que é 
administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo S.A. CODESA, sendo 
encomendado pelo Banco de Desenvolvimento Nacional (BNDES). A partir deste 
novo paradigma de gestão e operações de portos no Brasil, mudanças nas 
sistemáticas de gerenciamento deste setor poderão ser induzidas no curto, 
médio e longo prazo. 

Considerando que os portos brasileiros são responsáveis pela movimentação de 
90% das cargas de exportação do país, bem como, devido ao quantitativo de 37 
portos públicos e mais de 200 terminais portuários distribuídos dentro da 
extensão litorânea nacional, além dos portos e terminais fluviais, a mudança no 
modelo de gestão que está sendo estudada poder-se-á abrir novas 
oportunidades e necessidades para o setor. 

Novos terminais portuários estão sendo construídos no eixo norte do país, 
consolidando o Arco Norte como um novo vetor de exportação de commodities 
nacional. As projeções indicam que o volume a ser movimentado até 2030 
deverá alcançar a ordem de 30 milhões de toneladas. Novas expansões também 
estão sendo previstas e sendo realizadas pelos arrendatários dos terminais 
dentro das áreas de porto público. 

Adicionalmente, verificamos que a produtividade dos portos brasileiros está 
aumentando anualmente. Em 2019, o Brasil movimentou 1,1 bilhões de 
toneladas nos seus complexos portuários (públicos e privados). Mesmo no ano 
de 2020, com os problemas relacionados à pandemia, a expectativa é que ocorra 
aumento das movimentações, principalmente no setor de graneis sólidos. 

Considerando o cenário atual brasileiro e as mudanças que podem ocorrer neste 
setor chave para o desenvolvimento do país, bem como, a demanda por 
profissionais capacitados para suprir os desafios emergentes é que a 
Universidade Federal Fluminense – Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica 
de Volta Redonda criou o curso de formação executiva de curta duração 
intitulado “Gestão e Operação Portuária” com carga horária de 40 horas, sendo 
24 horas presenciais online ao vivo e 16 horas a distância para o 
desenvolvimento de atividade complementar. Este curso está dentro de um 
pacote de cursos de formação executiva oferecidos pela instituição. 
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O curso será ministrado de maneira remota ao vivo às sextas-feiras (18:00 às 
22:00 horas) e sábados (8:00 às 12:00), por meio da Plataforma ZOOM. A 
ocorrência será quinzenal com início em 16/10/2020, conforme o cronograma 
abaixo. 

Com o intuito de aglutinar experts do setor com experiências práticas e com o 
que há de ponta no segmento da pesquisa na área, o curso contará com os 
seguintes professores e palestrantes: 

Palestra de abertura: Caracterização da Governança Portuária: Atores e 
regimes jurídicos 

 

Luciana Guerise desde 2016 atua como Diretora Executiva da ATP – Associação 
dos Terminais Portuários Privados. Atuou como Gerente Técnica da Associação 
Brasileira de Terminais Portuários – ABTP e durante 4 anos fez cotidianamente 
análise regulatória. Atuou durante 10 anos na Assessoria da Diretoria Comercial 
e de Desenvolvimento do Porto de Santos (CODESP) cuidando de contratos de 
arrendamentos, fiscalização de atividades portuárias e planejamento portuário.  

Cursou Especialização em Gestão Portuária patrocinado pelos Governos da 
Bélgica e Espanha. Autora de Noções de Comércio Exterior e do Livro Porto que 
te quero perto: Uma história para contar!” e da Cartilha Portos para não 
portuários.  Coordenou o Curso de Gestão Portuária na UniSantos tendo criado 
o Centro de Estudos em Negócios Portuários da Unisantos com anexo o 
Laboratório de atividades Portuárias.  

Atualmente pós-graduanda (lato-sensu) em Relações Institucionais pelo IBMEC-
DF, Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Santos, 
Especialista em Logística Integrada a Controladoria na USP. Mestre em Gestão 
de Negócios pela Universidade Católica de Santos. 
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Módulo: Transporte Marítimo e Fluvial 

 

Gustavo Costa Sólida foi diretor comercial da Aliança Transporte Multimodal 
Ltda. (ATM) entre 2015 – 2019. Tem formação em Transporte Marítimo nos 
campos de Cabotagem, Mercosul, Agências de Armadores, Logística de 
Contêineres, Transporte Multimodal e Infraestrutura Portuária. Visão Estratégica, 
capaz de construir e implementar planos estratégicos com um histórico de 
produção, gerenciamento e implementação de soluções para atender às 
necessidades dos negócios. Auto motivado para desenvolver pessoas e 
gerenciar equipes, a fim de maximizar a lucratividade, a eficiência e a satisfação 
do cliente. Boas habilidades de comunicação e rede de apoio ao 
desenvolvimento de relacionamentos sustentáveis e lucrativos com Clientes, 
Autoridades e Partes Interessadas. Profundo conhecimento da Infraestrutura 
Portuária Brasileira, participando no planejamento e desenvolvimento de 
capacidade operacional nos Portos de Manaus, Vila do Conde, Itaqui e Pecém 
para atender a demanda dos Armadores de Cabotagem. Está realizando seu 
doutorado em Engenharia Naval e Oceânica, sendo mestre e engenheiro naval 
pela Universidade de São Paulo. 

Módulo: Características das cargas movimentadas em terminais portuários 

 

Newton Narciso Pereira é Professor Adjunto da Universidade Federal 
Fluminense lotado na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta 
Redonda (EEIMVR). É Pós-Doutor em Engenharia Naval e Oceânica pela USP. 
Doutor e mestre em Engenharia Naval e oceânica pelo USP.  Engenheiro de 
Produção pela Universidade Guarulhos e Tecnólogo Fluvial/Naval pela 
Universidade Estadual Paulista UNESP – Faculdade Tecnologia de Jaú 
(FATEC). É o coordenador do Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis 
(CESS-UFF). É detentor de 6 patentes depositadas junto ao INPI. Tem 
experiência de 15 anos trabalhando em pesquisas e consultorias no setor 
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marítimo portuário para inúmeras empresas no Brasil. Membro da Sociedade 
Brasileira de Engenharia Naval (SOBENA). Organizou o livro “Portos e 
Terminais: do Planejamento à Operação” que será lançado em setembro de 
2020 pela Editora Conceito. 

Palestrante no módulo: Lições apreendidas sobre o que não devemos fazer 
em um terminal portuário 

 

Walter Carvalho Pinheiro Filho é Gerente Executivo dos Portos do Sul da VALE. 
Tem MBA em Gestão de Negócios – Fundação Dom Cabral, 2016. MBA 
Executivo em Gestão Empresarial – ISAN - FGV, 2004. Pós-graduado em 
Tecnologia de Alimentos e Tecnologia Cervejeira - Université Catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica, 1996. Graduação em Química Industrial 
pela UFPE -1993. Executivo com 25 de anos de experiência em liderança de 
equipes e gestão de operações de unidades industriais de médio e grande porte, 
envolvendo processos industriais e operações logísticas. Vivência em gestão de 
terminais portuários e processos de produção, com destaque para as seguintes 
características: 

* Gestão e desenvolvimento de pessoas, com interface nos diversos 
níveis executivos de gestão; 

* Operação e manutenção de ativos, com foco em desenvolvimento dos 
processos e atingimento de resultados; 

* Planejamento e visão estratégica do negócio e gerenciamento de metas;  

* Interação e interface com diferentes stakeholders do negócio; 

* Capacidade de análise, planejamento e gestão por resultados; 

* Docente em cursos de pós-graduação de disciplinas de gestão e 
operações portuárias 

 

 

 



 
 

 
 

Formação Executiva UFF – VR – https://www.fexuff.com.br/ - WhatsApp (24) 98175-0747 
 

Módulo: Equipamentos portuários 

 

Luiz Otavio Gazineu Abdenur é gerente de projetos na Seaspan Ship 
Management atuando com foco no desenvolvimento e implantação da 
metodologia de gestão de projetos da empresa e na implantação do programa 
de manutenção centrada em confiabilidade visando à melhoria da gestão dos 
mais de 100 navios da frota de porta contêineres de propriedade da empresa. 
Possui mais de 20 anos de carreira centrada nas áreas de engenharia, 
planejamento portuário e otimização de sistemas logísticos. Entusiasta pelo 
setor marítimo e portuário, acumula a entrega de mais de US$ 10B em projetos 
desenvolvidos em diversos países. Engenheiro Naval (UFRJ) com mestrado em 
gerenciamento de transportes pela Chalmers University of Technology (Suécia), 
trabalhou a maior parte de sua carreira na Vale exercendo a função de gerente 
de engenharia e planejamento. Em 2019, concluiu a pós em liderança em 
engenharia naval pela University of British Columbia (Canada).  Além de ter 
atuado como professor substituto em gestão de projetos e logística integrada na 
Universidade Federal do Espírito Santo e na FUCAPE Business School, Abdenur 
presta continuamente serviços como consultor em projetos de melhoria ou de 
desenvolvimento de portos e terminais. 

Palestrante no módulo: TEGRAM - um marco para o agronegócio brasileiro 

 

Randal Luciano Couceiro é Gerente Geral do Consórcio Terminal de Grãos do 
Maranhão – TEGRAM - Itaqui. Foi gerente de operações na Login-Terminal de 
Vila Velha – Espírito Santo. Tem 23 anos de experiencia no setor portuário, 
atuando em portos nos estados de Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo e 
Maranhão. Graduado em Logística Empresarial pela Universidade de Vila Velha  
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Módulo: Planejamento portuário 

 

Claudio Ricardo da Costa Fontenelle é Gerente de Assuntos Regulatórios na 
Aliança Navegação e Logística Ltda com mais de 39 anos de sólida carreira na 
área de transportes, com experiência em fechamento de cargas e transportes 
marítimos (navegação interior, cabotagem e longo curso), aéreo e rodoviário e 
legalização de embarcações. Atuação na área normativa e reguladora de 
transporte marítimo a nível privado e governamental. Atuação na área 
operacional, técnica, administrativa/trabalhista, produto e comercial. 
Participação como ente privado na confecção do produto BR do Mar do Governo 
Federal. Realização do projeto de navio "ro-ro/lo-lo", construído no Estaleiro 
Mauá.  Desenvolvimento do sistema para controle e implantação a nível 
nacional, do recolhimento do adicional ao frete para renovação da Marinha 
Mercante Brasileira. Responsável pela conteinerização do transporte de cobre, 
metais e demais mercadorias no transporte marítimo, na América do Sul.  

Habilidade na abertura de novas contas de clientes e fechamento de contratos. 
Aptidão para confeccionar e propor alterações na forma de operar da empresa 
visando a utilização dos meios na busca da melhor performance considerando 
os portos, equipamentos e vias de acesso. Atuação como representante e 
presidente de Comitê da empresa nos Acordos Bilaterais Brasil - Chile e Brasil - 
Argentina.  

Definição, controle e acompanhamento da programação dos navios utilizando 
para tal os conhecimentos de arquitetura naval, estabilidade e portuários de 
acesso e produtividade.  

Forte conhecimento da Legislação Brasileira Portuária, Marítima e Aduaneira 
tendo inclusive participado na importação e registro de embarcações no REB. 
Forte capacidade de negociação e persuasão para fechamento de grandes 
negócios com empresas de diferentes portes, culturas ou nacionalidades.  

É engenheiro naval pela UFRJ, mestre pela PUC-RJ e doutorando em 
automatização de processos junto ao GAESI - Gestão de Automação & T.I. 
Universidade de São Paulo - Brasil. Tem pós graduação em Gestão Portuária 
pela FGV. 
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Palestrante no módulo: Impacto do planejamento portuário nas operações 
marítimas 

 

Luis Guilherme Caiado Sodre, atual Diretor Operacional do Porto Sudeste do 
Brasil, Graduado em Engenharia Mecânica, possui MBA em Gestão estratégica 
de Negócios pela FEA-USP, Mestrando em Engenharia Naval e Oceânica pela 
USP. Ao longo de mais de 25 anos de atuação no setor portuário, destaca-se 
em sua trajetória profissional a capacidade de gestão de pessoas e processos, 
possuir uma visão sistêmica do setor portuário abrangendo disciplinas 
regulatórias, comerciais e logísticas e o foco em operações sustentáveis. 

Módulo: Planejamento portuário – Demurrage e Despatch 

 

Osvaldo Agripino de Castro Junior é Advogado, sócio do Agripino & Ferreira, 
especializado em Regulação, Logística e Comércio Exterior, com 39 anos de 
atuação no setor, sendo 28 anos como advogado. Professor do Mestrado e 
Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (Conceito 6 da 
Capes), onde foi Coordenador (2014-2015), do Programa de Dupla Titulação 
com Widener Delaware University Law School (EUA), e do Mestrado em 
Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professor convidado do International Maritime Law Institute 
(IMO, ONU, Malta). 
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Parecerista, membro das listas de árbitros do Centro de Arbitragem Marítima 
(CBAM, RJ), do Centro Brasileiro de Litígios Econômicos (Caraíve Group) e da 
CAMFIEP. 

Bacharel em Ciências Náuticas (CIAGA, 1981-83), tendo sido piloto de navios 
mercantes no longo curso (1983-87), ocasião em que viajou para 27 países, 
operou em 65 portos e conheceu outros 35. 

Membro do Comitê Jurídico da Câmara Setorial do Porto de Itajaí (2004-09) e 
consultor da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da 
OAB. 

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001). Visiting 
Scholar na Stanford University (2000) e Senior Fellow do Center for Business 
and Government da Kennedy School da Harvard University (2007-08), onde 
cursou o seu Pós- Doutoramento em Regulação de Transportes e Portos 
comparada. 

O programa das aulas está apresentado a seguir. 

Módulo: Transporte marítimo e fluvial 

1 Aspectos gerais do transporte marítimo 
2 Visão da economia marítima 
3 Mercados marítimos 
4 Característica da operação marítimo fluvial no Brasil 
5 Tipos de embarcações marítimas e fluviais  
6 Economia de escala e impacto nos portos 
7 Cabotagem e operação portuária no Brasil 
8 Lead time da operação do transporte marítimo e fluvial 
9 Desafios no sistema portuário  
10 Exemplo de cálculo de frete 

Módulo: Características das cargas movimentadas em terminais portuários 

1 Características das cargas movimentadas nos terminais portuários 
brasileiros 

2 Análise do comportamento e requisitos das cargas 
3 Preparo para movimentação de cargas 
4 Planejamento e segurança nas movimentações de cargas perigosas 

Módulo: Equipamento portuário 

5 Principais equipamentos portuários  
6 Considerações sobre escolha e seleção de equipamentos 
7 Análise de trade-off 
8 Principais indicadores portuários focados em equipamentos (Overall 

Equipment Effectiveness) 
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Módulo: Planejamento portuário 

1 Conceitos elementares do planejamento portuário 
2 Planejamento em função da natureza do porto e carga 
3 Interação porto x navio 
4 Interação porto x cidade 
5 Métodos aplicados ao planejamento (gate, pátio, berço e filas) 
6 Introdução à sobre-estadia. Fontes do direito.  
7 Conceitos básicos: demurrage, detention, free time, dispatch.  
8 Principais problemas e soluções 

 

 

Para fazer sua inscrição no curso: 

Acesse o site: https://www.fexuff.com.br/ 

Inscrições pelo WhatsApp: (24) 98175-0747 

Email: contato@fexuff.com.br 

 

Valor R$ 900,00 

O valor do curso é de R$ 900,00 parcelados em 3 vezes de R$ 300,00.  

Coordenadores: 

Prof. Dr. Andrei Bonamigo (UFF) 

Prof. Dr. Newton Narciso Pereira (UFF) 

 

O Cronograma das aulas está apresentado a seguir. 
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16/out 17/out 30/out 31/out 13/nov 14/nov
sexta sabado sexta sabado sexta sabado

Palestra de abertura: Caracterização da Governança 
Portuaria:  atores e regimes juridicos

18-19:30 Luciana Guerise

Intervalo 19:30 - 19:45 Intervalo
Módulo Transporte Marítimo e Fluvial 19:45 - 22:00 Gustavo Costa
Módulo Transporte Marítimo e Fluvial 08-9:30h Gustavo Costa

Intervalo  9:30 -  9:45 Intervalo
Módulo Transporte Marítimo e Fluvial  9:45 - 12:00 Gustavo Costa

Palestra: Lições apreendidas sobre o que não 
devemos fazer num terminal portuário

18-19:30 Walter 
Pinheiro 

Intervalo 19:30 - 19:45 Intervalo
Módulo: Características das cargas movimentadas 

em terminais portuários 
19:45 - 22:00 Newton 

Pereira
Palestra: TEGRAM - um marco para o agronegócio 

brasileiro
18-19:30 Randal 

Couceiro
Intervalo 19:30 - 19:45 Intervalo

Módulo: Equipamentos portuários 19:45 - 22:00 Luiz Abdenur
Planejamento das operações portuárias 08-9:30h Claudio Fontenelli

Intervalo  9:30 -  9:45 Intervalo
Planejamento das operações portuárias  9:45 - 12:00 Claudio Fontenelli

Palestra: Impacto do planejamento portuário nas 
operações marítimas 

08-9:30h Guilherme 
Caiado

Intervalo  9:30 -  9:45 Intervalo

Planejamento das operações portuárias  9:45 - 12:00 Oswaldo Agripino

Ementa Horário


