
Novo curso ensina negociação aos profissionais da engenharia 
 
Desenvolver, nos profissionais de engenharia, novas habilidades, melhorando 
seu desempenho como negociador para ser capaz de reconhecer e 
compreender os diversos atores e forças que motivam e pressionam as partes 
diretamente envolvidas na tomada de decisões em uma negociação. Este é o 
principal objetivo do novo curso promovido pela ABECE (Associação Brasileira 
de Engenharia e Consultoria Estrutural) no período de 17 de agosto a 9 de 
setembro de 2021, sempre às terças e quintas-feiras. 
 
Totalmente on-line, com exercícios práticos e dinâmicos, o instrutor Rogério 
Parente vai apresentar aos alunos uma visão clara e abrangente dos diversos 
componentes inerentes ao processo de negociação e da forma pelas quais 
esses se relacionam.  
 
O curso foi desenvolvido pelo professor, em parceria com a ABECE, para levar 
a todos os profissionais da Engenharia e empreendedores da área que 
negociam, em seu dia a dia, projetos, serviços, ideias e estão buscando 
ampliar habilidades e competências ou aperfeiçoar táticas e estratégias de 
negociação.  
 
Rogerio Parente é a administrador de empresas, pós-graduado em Gestão 
Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) com mais de 30 anos de 
experiência nas áreas de Tecnologia da Informação, Administração e Gestão 
de Capital Humano.  
 
Atualmente, é consultor em Gestão Empresarial, docente no MBA, membro e 
avaliador atuante do IPEG (Instituto Paulista de Excelência da Gestão) e 
coordenador do Núcleo de Estudos sobre os Impactos da Tecnologia no Futuro 
do Administrador do GEAPE Tech - Grupo de Excelência em Administração de 
Pessoas e Tecnologias, dentro do Centro do Conhecimento do CRASP. 
 
As aulas do curso “Negociação para Engenheiros” serão ministradas às terças 
e quintas-feiras, das 18 às 20h. O investimento é de R$ 900,00 (associados 
ABECE e estudantes) e R$ 1.100,00 (não associados) até 10/8. Após esta 
data, os valores passam para R$ 1.100,00 (associados e estudantes) e R$ 
1.285,00 (não associados). 

As inscrições devem ser efetuadas por intermédio do link 
https://site.abece.com.br/index.php/fichas-de-inscricoes/3892. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3938-9400 ou e-mail 
abece@abece.com.br . 
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