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Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia – UFBA
(1976).
Especialização em Engenharia de Processamento Petroquímico pela UFBA
(março/1977).
Pós-Graduação em Análise de Sistemas pela Faculdade Estácio de Sá/ CENID
(1984).
Curso de Extensão em Comércio Exterior pela UFBA (2001).
Mestrado em Gestão Integrada de Organizações pelo convênio UNEB/UNIBAHIA
(2004), com a dissertação “Organizações Logísticas em Centrais Petroquímicas
Brasileiras: Um estudo de caso sobre a Braskem – Insumos Básicos”.
Atuação profissional na Braskem - Insumos Básicos (ex - Copene Petroquímica do
Nordeste S.A), maior Central Petroquímica da América do Sul e uma das dez maiores
do mundo com produção em um só site, de março/1977 até dezembro/2004, onde
exerceu diversos cargos, entre eles: engenheiro de projeto, de montagem, e de
processo; coordenador da operação da Central de Matérias-Primas fora do horário
administrativo; Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico; da Divisão de Suprimento, Movimentação e Logística; e
da Divisão de Estocagem e Distribuição; Responsável pela Comercialização e
Logística de Produtos do Business Team Olefins no mercado doméstico e
internacional; Coordenador de Logística de Petroquímicos e Matérias-Primas.
Atuação como professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação desde
2004, tendo lecionado as seguintes disciplinas: Planejamento de transportes,
Administração de recursos materiais, Negociação, Transportes marítimos, Sistemática
de comércio exterior, Prática de comércio exterior, e Tópicos avançados em comércio
exterior.
Professor da FSSS desde 2005, onde atualmente leciona as disciplinas: Administração
de materiais e logística, Introdução à engenharia de produção, Logística e Gestão da
cadeia de suprimentos, e Negociação e Administração de Conflitos.
Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da FSSS desde o seu início
(fevereiro de 2008).
Idealizador, professor e coordenador do MBA em Logística Empresarial da FSSS (1ª
turma iniciada em outubro de 2014).
Idealizador, professor e coordenador da Pós-graduação em Engenharia de Produção
da FSSS.

