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O programa de Capacitação em Negócios e Gestão para o Setor Elétrico (CANESE) do 
IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio é um curso setorial voltado para profissionais que 
buscam aprofundamento em questões institucionais, regulatórias, econômico-
financeiras, e gerenciais direcionadas ao desenvolvimento de novos negócios e 
aperfeiçoamento da gestão nos diferentes segmentos do Setor Elétrico Brasileiro.

 
Capacitação em 
Negócios e Gestão 
para o Setor Elétrico

OBJETIVOS
DO CURSO

O CANESE foi estruturado seguindo uma 
abordagem que explora os diferentes segmentos 
de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, com ênfase 
no estudo multidisciplinar em regulação, 
economia e gestão a fim de preparar os 
participantes para a tomada de decisões 
estratégicas, desenvolvimento de negócios e 
aprimoramento gerencial em organizações do 
setor elétrico.

PROGRAMA CANESE

 
Capacitação em 
Negócios e Gestão 
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O curso utiliza o método de educação por projetos. 
A trajetória do aluno começa com a alocação a um 
orientador/mentor que irá apoiá-lo na construção 
do seu projeto em reuniões estruturadas de 
mentoria ao longo do curso.  Haverá um conteúdo 
referencial para todos, dividido em três módulos 
com disciplinas híbridas com carga horária de 12 
horas presenciais e 4 horas a distância cada. 
Adicionalmente, o aluno escolherá pelo menos três 
disciplinas-satélite a distância (4 horas cada) entre 
diversas opções oferecidas a depender de quais são 
seus interesses na construção do seu projeto.
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DISCIPLINAS

Aspectos Institucionais 
e Regulatórios do Setor Elétrico

Aspectos institucionais e jurídicos do setor elétrico
Questões regulatórias do setor elétrico
Mercado de energia e regras de comercialização

Disciplina 1.1

Disciplina 1.2

Disciplina 1.3

Planejamento, Economia 
e Finanças da Energia 

Fundamentos de economia da energia
Planejamento da expansão do setor elétrico
Avaliação de projetos e empresas do setor elétrico

Disciplina 2.1

Disciplina 2.2

Disciplina 2.3

Inovação e 
Fontes Renováveis

Gestão em fontes renováveis e eficiência energética
Fundamentos em gás e energia
Inovação aplicada ao setor elétrico

Disciplina 3.1

Disciplina 3.2

Gestão em fontes renováveis e eficiência energética
O emergente mercado de gás: oportunidades e integração
ao mercado de energia
Inovação aplicada ao setor elétrico

Disciplina 3.1

Disciplina 3.2

Disciplina 3.3

Gestão Distribuidoras
Geração Distribuída
Operador Mercado EE
Smartgrid
Cleantech
Regtech
Operação do Sistema (SIN)
Veículos Elétricos

EAD 1

EAD 2

EAD 3

EAD 4

EAD 5

EAD 6

EAD 7

EAD 8

Carga horária
Mentoria: 4h

Carga horária
EAD: 48h

Carga horária
Presencial: 108h

Total: 160h



Público-alvo

Os alunos que desejarem ter uma distinção de 
aproveitamento deverão fazer ao final de cada 
módulo um exame de verificação de aprendizado 
preparado pela coordenação do curso. A distinção se 
dará pelos graus, excelente, muito bom ou bom, 
discriminado no diploma. 

Distinção 
de Aproveitamento 
(Opcional)

Direcionado a profissionais que 
ocupam ou estão se preparando 
para ocupar posições de gerência 
ou de coordenação, 
empreendedores, empresários, 
profissionais liberais e consultores 
com experiência prévia no setor 
elétrico e que sejam motivados para 
enfrentar desafios.
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Contatos:
contato@iag.puc-rio.br
(21) 2138-9240

Início em 
maio de 2020:
Um encontro 
presencial por mês



 
A PUC-Rio como 
alma mater

Diferenciais:

Compromisso integral com a 
qualidade do ensino, tradição 
da PUC-Rio;

Time docente com extensa 
experiência de mercado e 
expertise acadêmica;

Atenção ao perfil e maturidade 
na formação de turmas, 
valorizando o networking;

Equipe dedicada ao cuidado e 
apoio individualizado aos 
alunos;

Desenvolvimento de projeto 
individualizado integrado ao 
programa;

Disciplinas satélite 
complementares e optativas;

Campus ecológico próximo a  
serviços de estacionamento no 
entorno e ao ponto de 
integração do Metrô.

Diferenciais:



Professor 

Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). É Engenheiro de 
Produção formado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e Gerente de Projetos com certificação 
Project Management Professional (PMP®) do Project 
Management Institute. Possui ampla experiência em 
consultoria empresarial e gestão de projetos, atuando 
por mais de 10 anos em empresas nacionais e 
multinacionais. É membro colaborador do Núcleo de 
Pesquisa em Energia e Infraestrutura (NUPEI) da PUC-
Rio onde exerce atividades de consultoria e pesquisa 
na área de finanças da energia.  

COORDENAÇÃO

Jonas Pelajo

A seleção é baseada em análise de currículo e entrevista com a coordenação. 
O formulário de inscrições está disponível no site: 

PROCESSO
SELETIVO

www.iag.puc-rio.br/canese

Professor

Mestre em Automação de Sistemas Elétricos de 
Potência pela Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP e graduado em Engenharia Elétrica pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-
MG. Por 34 anos vem trabalhando em destacadas 
empresas do setor de energia nos segmentos de 
distribuição, geração e comercialização de energia 
elétrica. Durante 6 anos foi membro do Conselho de 
Administração da CCEE - Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica, onde dedicou-se ao 
aprimoramento do mercado brasileiro de energia 
elétrica. Foi membro do conselho diretor da APEx - 
Association of Power Exchanges, comunidade 
internacional que congrega operadores de mercados 
de energia dos cinco continentes. Atualmente, atua 
como consultor nos mais diversos segmentos do setor 
de energia elétrica.

Luciano Macedo Freire
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