


O Uni� ec é o primeiro Centro Universitário de Caxias do Sul e é considerado pelo 
MEC como uma das melhores instituições de ensino do Brasil. 

 Presente na Serra Gaúcha, nas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, e na 
região metropolitana, nas cidades de Po� o Alegre e Novo Hamburgo, o Grupo 
Uni� ec vem se destacando no segmento educacional, no Brasil e no exterior, por 
sua busca incessante pela excelência na formação superior e executiva. 

 Porém, esta distinção não se deu por acaso. Ao apostar na inovação, no estímulo ao 
empreendedorismo e na conexão com as transformações tecnológicas como suas 
diretrizes educacionais, o Grupo Uni� ec mantém uma fo� e tradição na formação 
e qualificação de profissionais preparados para os desafios de um mundo em 
constante movimento. 

Sendo assim, pode-se dizer que promover a educação continuada, atendendo e 
orientando-se pelas demandas presentes e futuras da sociedade, vai muito além 
de um objetivo institucional. É um compromisso firmado há 30 anos e que faz do 
Uni� ec uma grande referência no que tange o desenvolvimento de habilidades 
e competências cognitivas e compo� amentais que visam promover o FAZER 
profissional. 

E com a convicção em nossa missão de opo� unizar crescimento pessoal e 
profissional por meio da educação para o mundo do trabalho que lhe desejamos as 
boas-vindas ao Uni� ec; o lugar onde as referências se encontram. 

 Atenciosamente, 

Grupo Uni� ec

Seja bem-vindo ao Unift ec
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Seja muito bem-vindo ao Unift ec;  
o lugar onde as referências 
se encontram.
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Palavra do Reitor

É com satisfação que dou as boas-vindas a você, matriculado em nossos cursos 
de formação executiva. A sua busca por ape� eiçoamento e destaque no mercado, 
por meio do engajamento em programas de alta qualidade, como os oferecidos 
pelo Grupo Uni� ec, mostra que és um profissional consciente, criterioso em suas 
escolhas e dedicado aos estudos. Com ce� eza, esse diferencial lhe conduzirá para 
o sucesso, em seu mais amplo sentido. 

 Nosso quadro docente altamente qualificado, aliado a projetos pedagógicos atuais 
e efetivos, desenvolvidos por educadores e profissionais de destaque no mercado, 
vão garantir a você uma formação técnica densa e contemporânea. Nosso 
Pós-MBA vai aprimorar suas habilidades relevantes para o mundo corporativo 
e empreendedor: pensamento crítico, liderança, capacidade colaborativa, 
comunicação, criatividade e abe� ura à inovação – características decisivas para 
todo profissional do conhecimento que almeja posições de destaque em nossa 
sociedade. 

 Obrigado por estar conosco e por levar com você o sobrenome Uni� ec. Muito 
networking com seus colegas e professores. 

 Sucesso e felicidades!

Claudio Meneguzzi Junior
Fundador & Reitor do Grupo Unift ec
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Palavra da direção

É com muita satisfação que lhe escrevo essas boas-
vindas. É com alegria e orgulho que recebemos você em 
nossa unidade. 

Aqui no Uni� ec, você passará mais do que horas de alguns 
dos seus dias. Você viverá momentos e experiências que 
contribuirão para o seu desenvolvimento profissional e 
pessoal. O Pós-MBA, enquanto etapa de estudos e da 
vida, colabora para que o potencial que todos nós temos, 
de aprender, de agir como um profissional competente, 
e que faz a diferença no mundo, desabroche e se 

concretize em uma forma mais robusta, consistente e satisfatória de agir no 
mundo do trabalho. 

 Pois bem, então, sinta-se em casa e saiba que estamos à disposição para 
acompanhá-lo nesta jornada, de modo que ela possa ser frutífera para sua vida! 
Conte com nossas equipes e sinta-se orgulhoso de estar dando esse passo em sua 
carreira!

Agradeço imensamente por você ter escolhido o 
Programa de Pós-MBA do Centro Universitário Uni� ec 
como um dos pilares essenciais de sua formação 
executiva. Mais do que um programa de formação, os 
cursos de Pós-MBA do Uni� ec buscam proporcionar 
experiências únicas que contribuam para que você 
atinja índices de desempenho cada vez mais elevados 
em sua carreira. 

 A pa� ir de agora, uma nova história rumo à excelência 
na sua formação profissional começa a ser escrita: uma 

em que você é o protagonista absoluto. E com o mais profundo sentimento de 
alegria, espero que você seja feliz em cada capítulo de sua trajetória. 

 Mais uma vez, deixo meu agradecimento pela confiança depositada em nosso 
Centro Universitário através de sua magistral escolha. É uma honra fazer pa� e 
desta página em sua biografia.

Dra. Débora Frizzo
Pró-reitora do Centro Universitário 

Unift ec e Diretora da Ftec 
Faculdades de Bento Gonçalves

Me. Márcio Marins
Coordenador Institucional dos 

Programas de Pós-graduação do 
Grupo Unift ec
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PÓS-MBA EM LIDERANÇA 
E ALTA GESTÃO
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O Programa Pós-MBA foi desenvolvido para proporcionar um novo conceito de formação executiva 
a profissionais que buscam se preparar para enfrentar os desafios de um mercado em constante 
movimento. 

 O Pós-MBA em Liderança e Alta Gestão é indicado para executivos, empresários, profissionais em 
cargos de liderança, consultores e demais profissionais com formação em nível de pós-graduação 
(MBA, Especialização, Mestrado ou Doutorado) que desejam trocar experiências, desenvolver 
ou aprofundar skills ligados aos desafios advindos das transformações organizacionais do novo 
mundo corporativo. 

 Além disso, o Programa Pós-MBA em Liderança e Alta Gestão apresenta uma abordagem bastante 
transversal, sendo recomendado a profissionais de qualquer área de atuação ou formação.

Período de Realização 
Duração de 6 meses.

Carga Horária 
88 horas de aula, incluindo o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Ce� ificado 
Curso de Complementação Curricular à Pós-graduação – Pós-MBA em Liderança 
e Alta Gestão.



Programa do Curso

Sendo um programa de formação de cu� a duração, o Pós-MBA em Liderança e Alta Gestão busca 
combinar aspectos essenciais de gestão (coletivos e individuais) com percepções sobre os atuais 
desafios do mundo dos negócios, possibilitando que estes executivos desenvolvam um plano de 
ape� eiçoamento continuado em consonância com seu projeto de carreira.

Eixo 1 (Onboarding) - EaD

Disciplina Carga Horária

Princípios de Liderança 32h

Eixo 2 (Específico) - ONLINE [Ao Vivo]

Disciplina Carga Horária

Liderança, Espiritualidade e Cultura nas Organizações 12h

Desafios da Internacionalização dos Negócios para a Liderança 
e a Cultura Organizacional

12h

Neurobusiness, Neuroleadership e Tendências da Liderança 4.0 12h

Eixo 3 (Final) - ONLINE [Ao Vivo]

Disciplina Carga Horária

Mentoring Aplicado – Plano de Desenvolvimento Individual 20h

Carga horária total 88h
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Uma proposta imersiva que permite 
conciliar sua formação executiva com 
sua agenda profi ssional
Com carga horária de 88 horas, o Pós-MBA em Liderança e Alta Gestão é formado por cinco 
unidades curriculares, distribuídas em três eixos. 

O Eixo 1 é composto pela disciplina Princípios de Liderança, ministrada pela Profa. Dra. Débora 
Frizzo. Tratando-se de uma unidade curricular assíncrona, você pode cursá-la antes, durante ou 
depois do Eixo Específico¹. 

O Eixo 2 é formado por três disciplinas ao vivo que buscam proporcionar a você um alto grau 
de interação com professores de grande prestígio acadêmico e profissional, possibilitando um 
aprofundamento ainda maior nos temas relativos à trilha de sua formação executiva. 

O Eixo Final abrange o Mentoring Aplicado à Liderança, etapa na qual construirá o seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Anote na agenda
Os Eixos Específico e Final foram pensados para lhe proporcionar uma experiência imersiva mais 
ampla, bem como maior flexibilidade em relação aos seus compromissos profissionais. 

Sendo os encontros realizados semanalmente nas noites de quinta-feira², não deixe de conferir a 
programação disponível no Pós-MBA Lounge, localizado na plataforma Moodle. 

 Os encontros ao vivo ocorrem nos seguintes horários: 
Todas as quintas-feiras: das 19:00 às 22:00.

¹ O aluno tem o prazo máximo de três meses para concluir a disciplina do Eixo 1, a contar do último 
encontro do Eixo Final. Finalizado este período, caso o estudante ainda tenha pendências acadêmicas, a 
ele é conferido um ce� ificado de curso livre, referente às horas por ele cursadas. 

² Algumas unidades curriculares serão realizadas nas noites de sexta-feira, mantendo o horário das 19:00 
às 22:00. Acompanhe a programação pelo Pós-MBA Lounge.
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Construa um Plano de 
Desenvolvimento para 
a sua carreira
Entendendo o quanto o aprimoramento das 
competências é impo� ante para a trajetória executiva, 
ao longo do Pós-MBA o profissional tem a opo� unidade 
de construir seu Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI), buscando, assim, alinhar seus objetivos com os 
skills necessários para impulsionar seu crescimento 
frente aos desafios do mercado. 

 Através do PDI, o executivo obtém um direcionamento 
consistente para sua carreira, estabelecendo ações 
estruturadas que, além de aproximar aspectos 
individuais e profissionais, viabilizam resultados 
significativos e potencializam opo� unidades de 
ascensão, independentemente da área de atuação.

unifteconline.com.br 09



Corpo Docente e Equipe Acadêmica
A pa� ir de abordagens contemporâneas, totalmente compatíveis com as 
melhores práticas empresariais, o Programa de Pós-MBA do Centro Universitário 
Uni� ec conta com um corpo docente do mais alto prestígio profissional em seus 
respectivos eixos de atuação, possibilitando que você amplie suas habilidades e 
competências ao máximo.

Uma proposta conectada com os atuais 
desafi os do mundo dos negócios requer 
um corpo docente de excelência.
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Equipe acadêmica
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Mestre em Informática na Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS), MBA em Economia e Gestão Empresarial pela UPF e Administrador de Empresas 
com Habilitação em Comércio Exterior pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas São 
Judas Tadeu, o Prof. Márcio é Coordenador Institucional dos Programas de Pós-graduação do Centro 
Universitário Uni� ec e do Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios (IBGEN). 

Com fo� e atuação em gestão estratégica de suprimentos e desenvolvimento de novos negócios, 
é especialista em Strategic Sourcing, Supply Chain Management, Gerenciamento de Contratos 
de Fornecimento Crítico, Inovação em Processos B2B da Cadeia de Suprimentos, Classificação 
e Qualificação de Novas Fontes de Suprimento, Negociação de Alta Pe� ormance e Estratégias 
Empresariais, tendo desenvolvido sua carreira em empresas nacionais e multinacionais, 
como: Kitchens, TDK Corporation, Grupo Ferrarin, Comil e Eisenmann Brasil.  

Na esfera acadêmica, ministra disciplinas voltadas para Negociação Estratégica, Logística, Vendas, 
Empreendedorismo e Planejamento Estratégico, bem como é professor adjunto no Programa de 
Ce� ificação de Qualidade da FGV no curso de Administração de Empresas, obtendo desempenho 
de destaque entre as 30 instituições de ensino superior ce� ificadas pela Fundação Getúlio Vargas, 
no Brasil. 

Em âmbito nacional, atingiu impo� antes distinções como: no Prêmio Profissional do Ano de Logística 
e Supply Chain, promovido pela Revista Mundo Logística, em que se destacou nas categorias 
Profissional Revelação (2010), Projeto Logístico (2011) e Profissional de Suply Chain (2011 e 2012); no 
Prêmio Inovação em Logística (2013), promovido pela SAE Brasil; e no Prêmio Destaque Acadêmico, 
na categoria Docência no Ensino Superior (2016), promovido pela FGV através de seu Programa 
de Ce� ificação de Qualidade. 

Atualmente, é membro do comitê de avaliação do Prêmio Jovem Talento Empreendedor, evento 
que compõe a Semana Municipal do Empreendedorismo, organizada pela Prefeitura de Caxias do 
Sul e integrante do corpo organizador da Semana Municipal da Administração, promovida pelo 
Conselho Regional de Administração (CRA-RS). Também atuou como Coordenador do Programa 
de Desenvolvimento de Fornecedores do Alto Uruguai Gaúcho (2008-2010), iniciativa organizada 
pelo SEBRAE-RS voltada para o desenvolvimento e qualificação de mais de 30 pequenas e médias 
empresas do no� e do Rio Grande do Sul.

PROF. ME. MÁRCIO MARINS
Coordenador Institucional dos Programas 
de Pós-graduação Presencial e EaD do Centro 
Universitário Uni� ec e IBGEN.EQUIPE ACADÊMICA  

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
E ACADÊMICA
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Pós-graduada em Gestão de Pessoas e graduada em Administração de Empresas, ambas pela 
Universidade do Alto Uruguai e das Missões (URI), a Profa. Lucinéia é tutora dos cursos de pós-
graduação na modalidade a distância do Centro Universitário Uni� ec. 

Com fo� e experiência na área de Recursos Humanos e seus subsistemas, ela desenvolveu sua 
carreira em empresas de grande pa� icipação no mercado, como:  Makro Brasil; Weathe� ord 
International; Sul Co� e Impo� adora de Ferramentas. 

Tendo atuação como Professora e Orientadora Educacional de Educação Profissional no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Lucinéia possui título de Professor do Ensino de 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase em Educação de Jovens e 
Adultos pelo Instituto de Educação Professor Isaías.

LUCINÉIA FACCIN ESCOBAR BORBA
Professora e orientadora de educação profissional 
e Tutora dos cursos de Pós-graduação do Grupo 
Uni� ec.EQUIPE ACADÊMICA  

TUTORIA



Eixo 1: EaD
Módulo de onbording sobre os 
princípios fundamentais da liderança.
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Doutora e Mestra em Psicologia do Desenvolvimento pela UFRGS e graduada em Psicologia pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), a Profa. Débora Frizzo é Pró-Reitora Acadêmica 
do Centro Universitário UNIFTEC e Diretora de Operações das Faculdades FTEC de Bento Gonçalves, 
cidade na qual também atua como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA). 

 Com formação em Análise Experimental do Compo� amento, além de larga experiência no campo 
da Psicologia (com ênfase em Desenvolvimento Social e da Personalidade e Psicologia do Trabalho), 
ela é Professora e Coordenadora do curso de Psicologia do Grupo Uni� ec, tendo grande expe� ise 
em Gestão do Compo� amento Humano nas Organizações, Pedagogia Empresarial, Inteligência 
Emocional, Desenvolvimento Social e Afetivo, Psicologia da Aprendizagem e Auditoria em Recursos 
Humanos – áreas as quais atua em cursos de graduação e pós-graduação de instituições como: 
Uni� ec/IBGEN, UFRGS, URCAMP, UNIFRA e no bacharelado em Administração do Uni� ec ce� ificado 
pela FGV. 

 Palestrante sobre temas relacionado à Gestão de Pessoas, a Profa. Débora também é consultora 
do módulo de Gestão da Liderança do projeto Gestão na Prática; uma ação colaborativa entre o 
SIMPLÁS e o Centro Universitário UNIFTEC que objetiva qualificar empresas localizadas na Serra 
Gaúcha, na esfera da gestão de negócios. 

 Em 2018, lançou o livro “Gestão de RH: pe� il, práticas e estratégias”, em coautoria, bem como 
recebeu a Comenda do 12º Batalhão de Polícia Militar por sua distinção em ações colaborativas em 
prol da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

PROFA. DRA. DÉBORA FRIZZO
Pró-Reitora do Centro Universitário Uni� ec, 
Diretora da Ftec Faculdades de Bento Gonçalves, 
Palestrante e Professora da disciplina Princípios 
da Liderança.

PÓS-MBA EM 
LIDERANÇA E ALTA GESTÃO 
EIXO EAD



Eixo Específico
(ao vivo)
Módulo voltado às disciplinas 
específicas de Liderança e Alta Gestão.
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Pós-doutorado em Neuromarketing pela UFRGS, Doutor em Administração de Empresas pela PUCRJ, 
Mestre em International Finance pela Pacific States University de Los Angeles/USA e graduado em 
Agronomia pela UFRGS, o Prof. Gabriel possui ce� ificações em Neuromarketing pela Neuromarketing 
SA de CV (México) e em International Trade and Business pela Universidade da Califórnia em Los 
Angeles (UCLA). 

Atualmente, ele é consultor de empresas pela Neurometrics Brasil, já tendo passagem como alto 
executivo por grandes empresas como: Mars Incorporated, Agência de Propaganda Competence 
(G5), Grupo Josapar, Spo�  Clube Internacional e Grupo BrQuim. 

 Com fo� e atuação acadêmica nos campos do Trade Marketing, Marketing Estratégico, 
Neuromarketing, Marketing Digital, Data Mining, Inbound Marketing, Social Data, Administração de 
Vendas e Compo� amento do Consumidor, o Prof. Gabriel é professor estrangeiro visitante (Faculty e 
Pesquisador) em Marketing e Desenvolvimento Organizacional e Pesquisador Sênior da Universidad 
del Pacifico (Pacifico Business School de Lima - Peru), bem como é professor dos cursos de MBA da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e do Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios 
(IBGEN). 

 Em 2015, o Prof. Gabriel passou a integrar o corpo de membros do Comitê de Assessoramento da 
Asociación Latinoamericana de Ética Negócios y Ecnomia (ALENE).

PROF. DR. GABRIEL LEVRINI
Pesquisador Sênior da Universidad del Pacifico, 
Congressista, Consultor, Palestrante, Colunista 
e professor da disciplina Neurobusiness, 
Neuroleadership e Tendências da Liderança 4.0.

PÓS-MBA EM 
LIDERANÇA E ALTA GESTÃO 
EIXO ONLINE  (AO VIVO)
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Doutorando em Administração de Empresas pela Rollins College (EUA), Mestre em Administração 
Internacional pela Universidade de Lancaster (UK) e em Administração de Empresas pela 
Universidade Cardiff  Business School (University of Wales – UK), o Prof. Gustavo é graduado em 
Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e possui formação 
executiva pelo Massachustess Institute of Technology (MIT), Stanford Business School e pelo Institut 
Européen D’administration des Aff aires (INSEAD). 

 Com solida experiência em governança corporativa, gestão estratégica e negócios internacionais, 
ele atuou por mais de 25 anos como alto executivo da Soprano, empresa na qual implementou o 
processo de internacionalização, expandindo seus negócios para o mercado externo, bem como 
foi Diretor de Negócios Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) e da Câmera de Indústria e Comércio de Caxias do Sul (CIC). 

 Professor de Negócios Internacionais, atualmente o Prof. Gustavo é Board Chair da Soprano e 
colaborador do Instituto de Cross-Cultural Management da Florida Institute of Technology em 
projetos de cultura internacional nos Estados Unidos e Europa.

PROF. ME. GUSTAVO MIOTTI
Board Chair da Soprano, colaborador do Instituto 
de Cross-Cultural Management da Florida 
Institute of Technology e professor da disciplina 
Desafios da Internacionalização dos Negócios 
para a Liderança e a Cultura Organizacional.

PÓS-MBA EM 
LIDERANÇA E ALTA GESTÃO 
EIXO ONLINE  (AO VIVO)
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Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
e da Pontifícia Universidade de St. Thomas Aquinas (Roma – Itália) e Mestre em Administração pela 
Universidade de Caxias do Sul (UCS), o Frei Jaime possui Licenciatura em Teologia  pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), bem como é bacharel em Administração de 
Empresas pela UCS.  

Fundador do Projeto Mão Amiga e membro das obras sociais dos Capuchinhos, ele é colunista do 
Jornal Pioneiro (Grupo RBS), faz programas diários para as Rádios Maisnova FM e Rede Sul de Rádio, 
é coordenador de projetos sociais da Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (LEFAN), 
além de já ter estado à frente de 21 projetos sociais para o 3º setor.  

Especialista em Gestão de Recursos Humanos, Frei Jaime é professor de cursos de graduação, 
pós-graduação e Pós-MBA nos campos da Gestão de Liderança, Espiritualidade nas Organizações, 
Empreendedorismo Cristão, Ética Organizacional e Fatores Humanos Relacionados à Qualidade, 
atuando por instituições como: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Grupo Uni� ec e 
UCS. 

Responsável pela administração da Paróquia Imaculada Conceição, ele também é autor de diversos 
livros, entre eles: Espiritualidade nas Organizações (2013), O Olhar do Coração (2013), Toques que 
Edificam (2014), 365 Dias de Paz (2015) e Parei de Sentir Medo (2017).

FREI JAIME BETTEGA
Administrador da Paróquia Imaculada Conceição, 
fundador do Projeto Mão Amiga, colunista, autor e 
professor da disciplina Liderança, Espiritualidade 
e Cultura nas Organizações.PÓS-MBA EM 

LIDERANÇA E ALTA GESTÃO 
EIXO ONLINE  (AO VIVO)



Eixo Final
(ao vivo)
Módulo voltado à mentoria e construção do 
Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).
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Mestrado em Educação pela Universidade de Caxias do Sul e graduada em Psicologia pela 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), a Profa. Caroline é Sócia-
Diretora da Amarante Centro de Desenvolvimento Humano e Empresarial, consultoria voltada à 
Psicologia Positiva, Coaching, Mentoria de Carreira e Bem-estar, Qualidade de Vida, Relações 
Humanas, Desenvolvimento Humano, Organizacional e de Liderança. 

Especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e em Psicologia Positiva, 
Ciência do Bem-estar e Autorrealização pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), em Coordenação de Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo (SBDG) e 
em Docência pelo Centro Universitário Uni� ec, ela possui ce� ificação internacional em Coach e 
Professional DISC© pela Sociedade Latino Americana de Coach (SLAC).  

 Com fo� e atuação nos campos da Psicologia Organizacional, Processos de Intervenção em Coach, 
Formação e Gestão de Equipes, Gerenciamento da Mudança, Negociação de Conflitos, Formação 
de Lideranças, Recrutamento e Seleção (R&S), Relações Humanas e Subsistemas de RH, a Profa. 
Caroline foi Gestora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) do Grupo Uni� ec, bem 
como teve passagem como Psicóloga da Sociedade Caxiense de Auxílio aos Necessitados (SCAN). 

 Professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Tecnologia La Salle, do 
Centro Universitário Un� ec e do Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios (IBGEN), ela é autora 
do livro “Gestão de RH: Pe� il, Práticas e Estratégias”, escreveu o a� igo “Você é o Agente Principal 
da Mudança que Deseja Para Sua Vida” como capítulo do livro “Coaching: a hora da virada”, bem 
como fez diversas publicações em revistas científicas de grande relevância para a comunidade 
acadêmica.

PROFA. MA. CAROLINE TOLAZZI
Sócia-Diretora da Amarante Centro de 
Desenvolvimento Humano e Empresarial, 
Psicóloga e Professora das disciplinas Mentoring 
Aplicado em Liderança e Alta Gestão.

PÓS-MBA EM 
LIDERANÇA E ALTA GESTÃO 
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Doutora e Mestra em Psicologia do Desenvolvimento pela UFRGS e graduada em Psicologia pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), a Profa. Débora Frizzo é Pró-Reitora Acadêmica 
do Centro Universitário UNIFTEC e Diretora de Operações das Faculdades FTEC de Bento Gonçalves, 
cidade na qual também atua como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA). 

 Com formação em Análise Experimental do Compo� amento, além de larga experiência no campo 
da Psicologia (com ênfase em Desenvolvimento Social e da Personalidade e Psicologia do Trabalho), 
ela é Professora e Coordenadora do curso de Psicologia do Grupo Uni� ec, tendo grande expe� ise 
em Gestão do Compo� amento Humano nas Organizações, Pedagogia Empresarial, Inteligência 
Emocional, Desenvolvimento Social e Afetivo, Psicologia da Aprendizagem e Auditoria em Recursos 
Humanos – áreas as quais atua em cursos de graduação e pós-graduação de instituições como: 
Uni� ec/IBGEN, UFRGS, URCAMP, UNIFRA e no bacharelado em Administração do Uni� ec ce� ificado 
pela FGV. 

 Palestrante sobre temas relacionado à Gestão de Pessoas, a Profa. Débora também é consultora 
do módulo de Gestão da Liderança do projeto Gestão na Prática; uma ação colaborativa entre o 
SIMPLÁS e o Centro Universitário UNIFTEC que objetiva qualificar empresas localizadas na Serra 
Gaúcha, na esfera da gestão de negócios. 

 Em 2018, lançou o livro “Gestão de RH: pe� il, práticas e estratégias”, em coautoria, bem como 
recebeu a Comenda do 12º Batalhão de Polícia Militar por sua distinção em ações colaborativas em 
prol da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

PROFA. DRA. DÉBORA FRIZZO
Pró-Reitora do Centro Universitário Uni� ec, 
Diretora da Ftec Faculdades de Bento Gonçalves, 
Palestrante e Professora da disciplina Mentoring 
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