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PÓS ESPECIALIZAÇÃO MACKENZIE CAMPINAS
O Mackenzie Campinas oferece cursos de Pós-Graduação em Gestão de Logística e Cadeias de Valor,  Direito 
Tributário, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito e Processo Penal e Direito 
Digital, todos eles voltados para a prática profissional e preocupados com a efetiva qualificação do profissional 
para as necessidades empresariais e de mercado. 

Oferece também cursos de curta duração em diversos temas jurídicos atuais, tais como a Lei Geral de Proteção 
de Dados, Reforma Trabalhista, Mediação e Arbitragem, Elaboração de Contratos, Sistema de Precedentes 
Obrigatórios, dentre outros. 

GESTÃO DE LOGÍSTICA E CADEIAS DE VALOR



OS MELHORES PROFESSORES EM
AULAS PRESENCIAIS
O Curso de Especialização em Gestão Logística e Cadeias de Valor foi elaborado para proporcionar ao aluno 

ênfase em temas emergentes e com foco na atuação do profissional, tanto no ambiente competitivo atual, quanto 

no  mercado futuro, com o advento das tecnologias de gestão de Supply Chain 4.0.

O quadro de professores é composto essencialmente por pesquisadores ligados ao ensino superior em Logística 

Empresarial e Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos, que também orientam as ações de disseminação da 

cultura de Logística e supply chainmanagement no complexo educacional do estado e do país, além de atuarem 

como consultores em empresas de grande porte do país.

 

O curso é integralmente presencial, desenvolvido nas dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

com foco tanto na dimensão teórica quanto prática dos conteúdos. Ele propõe aos profissionais a construção 

de soluções de casos reais, com base no estado da arte da logística, além de preparar esses profissionais para 

conduzir a inserção da cultura de Cadeia de valor de alta performance, por intermédio da implantação do Supply 
Chain Management nos ambientes empresarial e interempresarial.

O resultado esperado pelo curso é a elevação do grau de competitividade pessoal do participante, bem como da 

empresa em que atua, por meio dos conhecimentos necessários para implementação de uma gestão logística de 

vanguarda. 

CONFIRA QUEM SÃO ALGUNS DOS NOSSOS PROFESSORES:*

DANIELA FELTRIN MARCHINI
Administradora (UNISAL), MBA em Logística Empresarial (FGV), Mestrado em Engenharia de Produção 
(UNIMEP), Doutoranda em Administração (UNIMEP), Master Coach (Febracis). Atuou por muitos 
anos em Operador Logístico, desenvolvendo e gerenciando projetos de terceirização e consultoria 
em grandes empresas nacionais e multinacionais. Professora do Centro Paula Souza nas áreas de 
Logística, Inovação e Empreendedorismo para os cursos de Logística, Gestão Empresarial e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, pesquisadora em Supply Chain Management com pesquisas realizadas 
nas áreas de Sustentabilidade e Indústria 4.0, empresária e consultora.

GUILHERME GARCEZ LOHMANN
Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Consultor de Empresas nas áreas de Planejamento 
Estratégico e Reestruturação. Experiência de doze anos como docente de ensino superior e vinte e cinco 
anos como executivo de empresas, dos quais quinze na posição de Diretor Administrativo-Financeiro 
e Diretor Geral, tendo atuado no Banco Itaú, Siemens, Padtec, Coelho da Fonseca e DTS Latin America. 

MARCIO DIAS
Possui graduação em Administração de Empresas pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São 

* Corpo docente atuante em 2019. Sujeito a alterações.



Caetano do Sul (1975) e MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS pela ESCOLA DE GESTAO 
DE NEGÓCIOS ALVARES PENTEADO (2002). Atualmente é professor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração, atuando 
principalmente nos seguintes temas: logística, administração, meio ambiente, serviços e gerenciamento.

MARICÊ LEO SARTORI BALDUCCI
Engenheiro Agrimensor ( FEEA), Engenheiro de Segurança do trabalho (Fundacentro), Pós-Graduado em 
Transportes - Estradas e Aeroportos - (EESC-USP), MBA em Logística Empresarial (FGV), Mestrado em 
Educação (Unisal). Ocupou cargos de alta gerência e diretoria em empresas nacionais e multinacionais 
nos seguimentos de química, petroquímica, fertilizantes e em empresas prestadoras de serviços em 
operações portuária e ferroviária. Tem vasta experiência na gestão de terminais e armazéns, processos 
de importação e exportação com benefícios fiscais e no planejamento e implantação de cadeia de 
suprimentos internacional, inclusive com etapas de logística reversa. Professor do Centro Paula Souza 
nos cursos de logística.

MAURO ROBERTO SCHLÜTER
Mestre em Engenharia de Produção pela mesma Universidade e formado em Administração pela 
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. Atualmente exerce as atividades de professor do curso de 
Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas. Atua também como professor 
do curso de logística da FATEC de Americana. Autor dos livros: Sistemas Logísticos de Transportes, 
Gestão de Empresa de Transporte de Cargas, Estratégia Logística, e Introdução a Vantagem Competitiva 
Logística. Profissional com experiência em pesquisa, projetos e docência de extensão, graduação e pós-
graduação desde 1997, com foco específico em logística, supply chain, logística reversa, cadeias de 
suprimento reversas e principalmente transporte de cargas.

LENI REGINA SEGURA
Mestre em Direito Empresarial pela ESEAD (Escuela Superior de Administración y Derecho) Argentina. 
Mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2018). Especialista 
em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo 
(2007), especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade de São Paulo (2009), especialista 
em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito (2014 ) e pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (2015). Bacharel em ciências contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2016). 
Sócia da Segura Sociedade de Advogados e da Open-Book Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira 
Ltda., com vasta experiência na área societária - em especial de planejamento de grupos empresariais, 
investimento estrangeiro no Brasil e investimento brasileiro no Exterior -, na área tributária em geral e 
na área de contratos internacionais. Professora em diversos cursos de pós-graduação.

PAOLO EDOARDO COTI ZELATI
Doutor em Administração de Empresas - Mackenzie (2018), Mestre em Administração de Empresas - 
Mackenzie (2012), com Especialização em Administração de Marketing - Mackenzie (2008) e Graduação 
em Direito - FAAP (2004). Professor nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu) da FACAMP 
onde também exerce a função de Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Professor 
nos Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) do Mackenzie e da UNISAL. Ministra disciplinas voltadas 
para as seguintes áreas: Administração Estratégica, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Negócios 
Internacionais e Metodologia Científica. Orienta alunos durante o processo de elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC).
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