
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES DE ESCOLAS E COORDENADORES DE CMEI’s  
Dia: 13/05  -  Horário: 8h às 12h  -   Local: Auditório do CEAVEL 

 

Princípios da Administração Pública e Otimização e  
Gestão dos Recursos 

Responsabilidades do Gestor: Administração pública. Planejamento estratégico, tático e operacional. Missão da 
escola. Visão do futuro da escola. Filosofia de trabalho. Grupos de interesse. Políticas de integração com a 

comunidade. Construção de imagem. Empreendedorismo e geração de riqueza. Decisões racionais, reflexivas, 
emocionais e automáticas. Finanças pessoais, trabalho e qualidade de vida.  

 

 

Ministrante: 

Prof. Claudio Antonio Rojo 

UNIOESTE - Campus Cascavel - PR - Brasil - Fone: 55 (45) 3220-7283 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Currículo resumido: 

Pós-Doutor (2012) em Administração pela Universidade de São Paulo - FEA / USP.  
Mestre (2001) e Doutor (2005) em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC. MBA pela Universidade Estadual de Maringá - UEM. Bacharel (1990) em Administração pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. É professor adjunto da UNIOESTE, onde ministra 
Planejamento Estratégico na graduação, Cenários Estratégicos e Finanças Comportamentais  no MBA, Estudos 
Organizacionais no Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e Cenários Estratégicos e Competitivos 
no Mestrado em Administração, modalidade profissional, no qual é coordenador. 
Atuou como vendedor e supervisor de vendas, logo no início da carreira buscou se aprofundar na 
administração geral de empresas. Tem experiência como administrador público e privado. Foi diretor 
administrativo-financeiro no setor público, professor, coordenador e diretor de IES privada. Consultor e 
Palestrante de Administração nos seguintes temas: planejamento estratégico, competitividade, cenários, 
finanças pessoais e empreendedorismo. Professor dos cursos MBA em Gestão Estratégica, MBA em Business 
Inteligence e MBA em Gestão Contábil, Financeira e Auditoria da UNIOESTE, Campus Cascavel - Paraná. Em 
março de 2010 publicou, juntamente com colegas pesquisadores, os livros: - Gestão de Ativos Intangíveis - da 
mensuração à competitividade por cenários, pela editora Atlas e, em 2012, Finanças Pessoais: o ouro do 
conhecimento de todos os tempos (kindle edition http://www.amazon.com.br) em português, inglês, italiano 
e mandarim.  
Em 2014 publicou o livro Investimento em ações SMALL CAPS - Cenários do Mercado Brasileiro, em formato 
de bolso e em e-book (kindle edition http:www.amazon.com.br). 
 

e-mail:  rojo_1970@hotmail.com 

 

Linkedin:  

http://www.linkedin.com/profile/view?id=109338841&trk=nav_responsive_tab_profile 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/claudioantonio.rojo  

 

Diversos artigos completos disponíveis no Google Acadêmico: 

http://scholar.google.com.br/citations?user=zZvJ0-QAAAAJ&hl=pt-BR  

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522457663
http://www.amazon.com.br/s/ref=nb_sb_noss/190-0362062-6069925?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=rojo%20sousa
http://www.amazon.com.br/Investimento-a%C3%A7%C3%B5es-Small-Caps-brasileiro-ebook/dp/B00K1M753W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1399255829&sr=8-1&keywords=small+caps+rojo
http://www.linkedin.com/profile/view?id=109338841&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.facebook.com/claudioantonio.rojo
http://scholar.google.com.br/citations?user=zZvJ0-QAAAAJ&hl=pt-BR

