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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 

 

Docentes Minicurrículos 

 
Rogrigo Zoppei 
 
 

Rodrigo Zoppei, 10 anos de experiências em sistemas de 
manufatura, Graduado em administração de empresas (UNIBAVE 
2013), Pós graduado em engenharia de produção (FUCAP 2014), 
Formação de líder Lean (LIB 2015), MBA em Gestão empresarial 
(SENAC 2018), Pós graduando em Controladoria em Finanças 
(IPEMIG 2018), Green Belt, Consultor Lean, implantação de 
cultura lean em mais de 10 empresas. 

 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/rodrigozoppei/   
 

Karine Gonçalves 
 

Consultora de Empresas Lean Manufacturing pelo Instituto SENAI 
de tecnologia em logística e Produção; Formada na pontifica 
Universidade Católica do Paraná e engenharia de produção; MBA 
em Finanças corporativas. 

 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/karinegonçalves/   

 

Helio Aisenberg Ferenhof 

 

Professor Visitante do Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologias da Informação e Comunicação (PPGTIC) - UFSC 
Araranguá. Doutor em Engenharia de Produção - PPGEP - UFSC 
(2015). Especialista em Didática da Educação Superiror - 
SENAC/SC (2012). Mestre em Gestão do Conhecimento - 
PPGEGC - UFSC (2011). MBA E-Bussiness - FGV-RJ (2001). 
Bacharel em Ciência da Computação - Universidade Estácio de 
Sá - RJ (1999). Tem experiência na área de Gerenciamento de 
Projetos, Gestão da Inovação, Gestão do Conhecimento, Gestão 
de Serviços, Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento de 
Produtos, Segurança da Informação. Pesquisador do GEPPS 
(Grupo de Engenharia de Produtos, Processos e Serviços) da 
Universidade Federal de Santa Catarina Pesquisador Associado 
do KIM (Knowledge and Innovation Management) grupo de 
pesquisa da University of Skövde (www.his.se) Membro do ICAA 
- Associação para acreditação do capital intelectual (www.icaa.pt) 
Atuando principalmente nos seguintes temas: Gerenciamento de 
Projetos, Gestão da Inovação, Conhecimento em Risco, Gestão 
do Conhecimento, Gestão/Desenvolvimento de Serviços, 
Gestão/Desenvolvimento de Produtos, Gestão de Stakeholders, 
Governança de TI. Profissional capacitado a desenvolver e 
acompanhar projetos, desde a criação do modelo de negócio até 
a implantação. Apresenta mais de 20 anos de experiência 
adquirida em empresas multinacionais e consultorias de renome. 

 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/helioaisenbergferenhof/   
 

Valdeon Sozo 
Executivo sênior de desenvolvimento de novos produtos e 
processos, que atua como consultor e professor. Formado em 
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engenharia, mas com atuações em áreas como marketing e 
inovação, possui amplitude de visão e experiência consolidada 
em gestão de pessoas em diversas áreas e perfis. Com mais de 
20 anos de experiência, possui doutorado na área de inovação e 
desenvolvimento de novos produtos pela UFSC, certificação 
Black Belt, certificação PMP junto ao Project Management 
Institute, MBA pela Fundação Getúlio Vargas/SP e esteve à 
frente da área inovação da Whirlpool LAR, empresa vencedora 
do prêmio Época de Inovação como empresa mais Inovadora do 
Brasil. Atua como palestrante, membro organizador de 
congressos e jurado de prêmios nacionais Lean Six Sigma. É 
Fundador da empresa Div&Con, empresa baseada em SC mas 
que provê serviços de consultoria e treinamento para todo o país 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4125602200551649  
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/valdeon  
 

Ronaldo Carlos Rohloff 

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC), Mestrado Profissional em 
Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Tupy, sendo 
bolsista em período integral pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do estado de Santa Catarina (FAPESC) e 
MBA SMART em Gestão Ágil de Projetos, no SENAI CTAI. 
Atualmente é Doutorando (em disciplina isolada) em Engenharia 
Mecânica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica (CAPES 7) da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Atua no SENAI SC, de 2012 a atual, sendo que já 
atuou como coordenador de cursos de Graduação em 
Automação Industrial, MBA em Engenharia de Automação e 
MBA em Lean Manufacturing, dentre outros e docente em 
diversos cursos, além de ser tutor do grupo de pesquisas RELAB 
(Laboratório Remoto). Atualmente, atua pelo Instituto SENAI de 
Tecnologia de Logística e Produção, como consultor técnico em 
empresas de distintos mercados e dentro do próprio sistema S 
em outros estados da federação. Tem larga experiência em Lean 
Thinking, gestão de projetos, mecânica aplicada, manutenção 
industrial, projetos de engenharia, design industrial, Gestão de 
Projetos (PMbok e métodos ágeis) e Inovação. 
 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/Ronaldorohloff/   

Fábio Trierveiler 
 
  

Personal & Professional Coach formado pela Sociedade 
Brasileira de Coaching, Especialista em Engenharia de Projetos 
de Software (UNISUL) e em Qualidade e Engenharia de 
Software (UNIVALI), Bacharel em Sistemas de Informação 
(UFSC), Técnico em Eletrônica (CEFET/SC), atua com 
desenvolvimento ágil de software desde 2008. 
Trabalhou como desenvolvedor PL/SQL para a Bunge Alimentos, 
QA de software mobile com contatos frequentes com Microsoft, 
Motorola e VIVO, testes em Delphi e qualidade e processos. 
Atualmente Lean-Agile Leader de toda a organização, 
responsável pelas melhorias dos métodos de trabalho voltado 
principalmente aos processos técnicos (manutenção evolutiva e 

http://lattes.cnpq.br/4125602200551649
https://br.linkedin.com/in/valdeon
https://br.linkedin.com/in/valdeon
https://www.linkedin.com/in/Ronaldorohloff/


 

Rodovia José Carlos Daux, 3.730 – Bairro Saco Grande –  CEP 88032-005 – Florianópolis / Santa Catarina – Fone (48) 3231-
4141/ Fax (48) 3231-4169 / www.sc.senai.br 

corretiva), engenharia de software, indicadores, capacitação 
contínua, com ênfase nas boas práticas do mundo de 
desenvolvimento lean e ágil de software, SAFe e Método 
Kanban, com experiência em empresa de grande porte (+2000 
pessoas). 
Também é professor do MBA em Gestão Ágil de Projetos do 
SENAI de Santa Catarina, onde ensina aos alunos quais 
ferramentas e práticas que um Agile Coach deve seguir em uma 
transformação lean-agile na organização.   
 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/fabiotr/   

Inserir o número de linhas necessárias para incluir todos os docentes da turma. 
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