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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 
 

Docentes Minicurrículos 

 
Professor (a) convidado da 

aula inaugural 
 

A definir 
 

 
Karine Marie Arasaki 

 
 

Mestre em Ciências dos Alimentos (UFSC), especialização em Moderna 
educação: metodologias, tendências e foco no aluno (PUCRS), graduada 
em Oceanografia (UNIVALI). Atua como docente do Programa de Pós-
Graduação da Faculdade SENAI Florianópolis e se dedica ao desenho e 
elaboração de experiências de aprendizagem com foco na aplicação do 
conhecimento e no design de experiência do estudante (Learner 
Experience Design). Assim como na utilização de tecnologias 
educacionais, metodologias ativas, aprendizagem híbrida e aplicação 
das neurociências de forma a tornar as aulas mais participativas, 
colaborativas, criativas e inspiradoras. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5336886244469271 
 
Linkedin: linkedin.com/in/karinearasaki 
 

 
Hellen Cristine Geremia 

 
 

Psicóloga formada pela UNISUL, mestre e doutoranda no Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia na UFSC e Especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho pela FURB. Atualmente é membro do 
Laboratório de Psicologia Positiva das Organizações e no Trabalho 
(LAPPOT/UFSC) e atua como docente e orientadora de trabalhos de 
conclusão de curso em cursos de graduação e pós-graduação. Possui 
experiência na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
 
Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6432698356051097 
 
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/hellen-geremia-b48a4343/ 
 

 
Rodrigo Loureiro Queiroz 

 
 

Graduado em Licenciatura em Geografia pela UFRGS, Especialista em 
Liderança, Inovação e Gestão pela PUC-RS e em Liderança, Coaching e 
Gestão de Pessoas pelo SENAC-RS. Atua há 11 anos como professor em 
diversas disciplinas das áreas de liderança, produtividade, coaching, 
inovação e gestão de pessoas. É consultor em Educação Corporativa no 
SESI/SENAI-SC. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8236815643996806 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/loureiroqueiroz/ 
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Cristiam Baldissera de Oliveira 
 
 

Graduado em Administração de Empresas e Mestre em Filosofia pela 
Universidade de Caxias do Sul, possui experiência nacional e 
internacional em Estratégia de Negócios, Gestão e Desenvolvimento de 
Equipes de Alto Desempenho. Atua como consultor nas áreas de 
Estratégias Organizacionais, Empreendedorismo e Inovação, e 
Desenvolvimento de Equipes. É Especialista em Gestão no SENAI CTAI - 
Campus Tecnológico Avançado da Indústria, onde ministra cursos de 
Gestão na graduação e pós-graduação. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0565085449065089 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cristoli/  
 

Ana Cláudia de Azevedo 
 
 

Graduada em Administração pela UNIVALI - Universidade do Vale de 
Itajaí - Campus Tijucas, Especialista em Marketing de Negócios pelo 
CESUSC e Mestre em Administração pela UNIVALI. Mais de 8 anos de 
experiência em docência para cursos de graduação e pós-graduação nas 
áreas de gestão de pessoas, liderança, marketing e negócios. Possui 
artigos publicados em revistas e apresentados em eventos da área de 
administração e empreendedorismo.  
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3896761413507103 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-cl%C3%A1udia azevedo-
b531b3174 
 

Marcos Roberto Rosa 

Mestre em Métodos e Gestão em Avaliação pela UFSC com MBA em 
Gestão Empresarial e Bacharelado em Administração. Experiência 
profissional como Coordenador de curso (Ciências Contábeis), Membro 
do Comitê Gestor de Planejamento da Avaliação Institucional, da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE). Atualmente na Gerência de Planejamento e Gestão na Secretaria 
de Estado da Educação de SC e como docente no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai).  Integrante do Comitê Gestor do 
Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional 
(PROESDE), da Comissão Estadual AD HOC gestora do FUMDES, do 
Conselho Curador na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
e do Conselho Superior da Universidade do Estado de Santa Catarina – 
CONSUNI/UDESC. Conselheiro no Conselho Municipal de Educação de 
Florianópolis. Administrador, Professor, Escritor, Palestrante e 
Consultor. 
 
Currículo Lattes: lattes.cnpq.br/7126724108594426 
 
Linkedin: linkedin.com/in/marcos-roberto-rosa-76a36b49 
 

 

*Observação: A relação de docentes pode sofrer alterações antes e durante a execução do curso. 
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