
Direção acadêmica e coordenação: 

MOTIVAÇÃO:
O presente Mestrado visa abordar tanto o conhecimento prático como conceitual que 
permita aos alunos adquirir as habilidades necessárias para desenvolver funções 
diretivas no campo da logística e gestão portuária. Principais características deste 
programa:

• Curso de pós-graduação de maior prestígio no âmbito logístico portuário na Espanha e 
um dos principais em todo o mundo. 

• Realizado anualmente (atualmente na 27 edição) no Porto de Valencia/Espanha.

• Edições já realizadas com sucesso na América Latina: Colômbia, Panamá e Argentina.

• Atualmente começando a segunda edição na Argentina. 

Titulação oferecida pela Universidade Politécnica de Valencia em colaboração com a  Fundación VALENCIAPORT 

Master en Logística y Gestión PortuariaMaster en Logística y Gestión Portuaria

Dirigentes e gestores seniors, vinculados ao setor 
marítimo, logístico e portuário brasileiro, atuantes em: 

• Associações privadas ou públicas.
•Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais vinculadas 

ao setor
• Agências Reguladoras, Autarquias e Empresas públicas
• Empresas privadas (Terminais Portuários, Armadores, 

Grupos Logísticos)

Título obtido: Magíster en Logística y Gestión Portuaria 
da Universidad Politécnica de Valencia

INSCRIÇÕES
ABERTAS 

até 16 de agosto 
de 2019 

27 edições na Espanha. Primeira Edição no Brasil. Uma oportunidade única de 
especialização internacional no Brasil para profissionais do setor logístico 
portuário brasileiro.

     
            Edição

no BRASIL1



OBJETIVOS

DISCIPLINAS:

CALENDARIO e HORARIOS:

• Aprofundar os principais aspectos relacionados com o transporte de carga por via 
marítima de distintos pontos de vista: gestão, operação, econômico, ambiental, 
legal e político. 

• Aprender as estratégias modernas para identi�car e desenhar alternativas na 
logística da cadeia de suprimentos.

• Conhecer a fundo o papel que exercem os portos, dentro do ciclo logístico de 
transporte e da cadeia de suprimento das organizações. 

• Entender como os principais portos do mundo tem desenhado suas políticas 
comerciais, de exploração e de desenvolvimento portuário.

• Conhecer e entender como aplicar as tecnologias 4.0 para melhoria da competiti-
vidade de portos, terminais e empresas vinculadas a logística portuária.

1. Logística e intermodalidade
2. Estratégia para cadeias logísticas
3. Planejamento estratégico portuário
4. Economia portuária
5. Gestão comercial e marketing portuário
6. Relações porto-cidade
7. Responsabilidade social nos portos
8. Gerenciamento de segurança portuária
9. Gerenciamento de processos de negócios
10. A gestão de recursos humanos em portos
11. Serviços portuários
12. Direito aduaneiro
13. Construção naval e política marítima
14. Governança e qualidade dos serviços portuários
15. Logística de suprimento e distribuição
16. Gestão ambiental nos portos
17. Infraestrutura para operação e navegação portuária
18. Modelo de negócios e inovação em portos
19. Gestão de novas tecnologias em portos
20. Logística de contêineres
21. Gestão de terminais de contêineres
22.Capacidade e desempenho de terminais 

PROFESSORES:

Participação de diretores e professores vinculados ao Porto de Valência, Fundação 
Valenciaport, Universidade Politécnica de Valencia, todos com comprovada 
experiência de mais de 20 anos no setor logístico portuário internacional.

DIREÇÃO ACADÊMICA E COORDENAÇÃO :

• Ángel Ortiz Bas. Catedrático de organización de Empresas. Universidad 
Politécnica de Valencia 

• Ana Rumbeu Daviu. Directora de Formación de la Fundación Valenciaport 
• PhD. Jonas Mendes Constante. Coordenador da Edição Brasileira

ESTRUTURA DO PROGRAMA

O programa iniciará em setembro de 2019.
Serão intercalados módulos à distância e presenciais. Os módulos à distância 
(plataforma online), permitirão ao aluno realizar as atividades com maior �exibili-
dade de tempo.  
Uma vez �nalizadas as aulas presenciais e à distância, os alunos terão até 6 meses 
para desenvolver e apresentar o TFM (Trabalho de Final de Master), sendo este 
orientado por algum dos professores do programa. 
Os 6 encontros presenciais no Brasil ocorrerão em �nais de semana, na sede do 
Ministério de Infraestrutura em Brasília. 
Horários:

• Sexta-feira: 08:00 às 12:00 – 14:00 às 18:00
• Sábado: 08:00 às 12:00 – 14:00 às 18:00
• Domingo: 08:00 às 12:00 – 14:00 às 18:00

6 �nais de semana em Brasília ao longo de 10 meses. 
1 semana presencial em Valencia (Espanha) com conferências e visitas técnicas a 
diversas instalações portuárias de referência na Europa.

a) O programa ocorre de forma presencial e à distância, com um total de 600 horas, 
distribuídas no seguinte formato:

• 500 horas de aulas:
• 178 horas presenciais (sendo 30 horas no Porto de Valencia/España e o 
restante em Brasília).
• 322 horas à distância.

• 100 horas dedicadas para o desenvolvimento do TFM (Trabalho de Fim de 
Master)



INSCRIÇÕES E DÚVIDAS

As inscrições estão abertas até 16/08/2019.
O processo de seleção será realizado baseado em critérios de currículo académico e experiência professional. 

Para participar do processo seletivo o candidato deverá enviar seu currículo para: 

Para mais informação em Valencia-Espanha:

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA

a) Para participar deste programa os alunos devem possuir um título universitário.

b) Possuir experiencia pro�ssional mínima de 3 anos em organizações vinculadas 
as temáticas deste programa.

c) Ter seu currículo aprovado pelo comitê gestor do programa.

• 600 horas de formación con título Propio de la Universidad Politécnica de 
Valencia
• Acesso ao ambiente online com todos os materiais digitalizados
• Aulas presenciais no Brasil, evitando custos de deslocamento à Espanha
• Passagem Aérea (Brasil-Madrid) ida e volta
• Trem Madrid-Valencia ida e volta
• Hotel (quarto compartilhado para dois alunos) com café da manhã, visitas, 
deslocamentos e aulas em Valencia durante 1 semana.

Valor do investimento: $14.000 com viagem a Espanha invcluído.
Caso a turma formada atinja 16, 20 ou 25 participantes, o valor por aluno será 
reduzido respectivamente para $12.600, $11.500 e $10.500.
 

INVESTIMENTO – ITENS COBERTOS

Sr. Jonas Mendes Constante 
Coordenador do Programa no Brasil da Fundação Valenciaport
 no seguinte e-mail: jmendes@fundacion.valenciaport.com. 

FUNDACIÓN VALENCIAPORT (FV)
Ana Rumbeu Daviu
arumbeu@fundacion.valenciaport.com

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA (UPV)
Ángel Ortiz Bas 
aortiz@cigip.upv.es

PÚBLICO-ALVO:

• Dirigentes e gestores seniors, vinculados ao setor marítimo, logístico e 
portuário brasileiro, atuantes em:

• Associações privadas ou públicas.
• Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais vinculadas ao setor
• Agências Reguladoras, Autarquias e Empresas públicas
• Empresas privadas (Terminais Portuários, Armadores, Grupos Logísticos)


