
INTERESSE PROFISSIONAL

Com experiência profissional ampla e polivalente, ultimamente tem se dedicado em ampliar relacionamentos empresariais, 
público e acadêmico nas esferas nacional  e  internacional,  principalmente através de ONGs,  universidades,  indústrias, 
organizações de desenvolvimento; entidades de classe; associações e empresas públicas ou privadas de diversos portes, 
visando parcerias, de mútuo interesse e intermediação e realização de negócios nacionais e internacionais. Tem ampliado 
suas atividades desenvolvendo trabalhos de Consultoria e Personal Life & Professional Coaching. É  vice-presidente da 
ABIME-Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica.

EXPERIÊNCIA

Foi editora-executiva/ publisher da revista Cliente VIP onde coordenou o novo projeto gráfico (nov.2009/ abril,2010). Tem 
ministrado cursos e palestras sobre temas diversos dentro de sua área de conhecimento/ experiência. Pertenceu ao quadro 
de funcionários das empresas: Telerj; Eletrobrás; Acesita; Prodabel (gerente da Auditoria de Sistemas); Sistema Inovativos 
e Prodemge (durante oito anos, como assessora, na Secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas - MG) e como 
consultora  nas  empresas:  Exacta  Engenharia,  Economisa  e  Sino-Sistemas  Inovativos,  nas  áreas  de  auditoria, 
planejamento Estratégico, organização de eventos e marketing. Dirige e administra a SOAP Suzely Ortênzio Assessoria e 
Produções, atuando na área de turismo de negócios, tendo realizado relevantes eventos internacionais em Belo Horizonte 
e triangulo mineiro, como EMARCON - Encontro Mineiro de Arquitetura e Construção-98, 99 e 2000 (este em Uberlândia); I 
Feira Mineira de Comércio Internacional, por ocasião da ALCA, 1997; III Mostra Multiviga de Foto Decoração (Galeria da 
Escola Guignard); Inauguração da ARMAFER (GERDAU); Lançamento da Multiviga Gerdau (Museu de Arte da Pampulha) 
entre outros eventos. Atualmente tem ministrado cursos, palestras e seminários nas áreas de Negociação; Assertividade/ 
Linguagem Corporal;  Marketing;  Criatividade e  Motivação/  Empowerment  e  Marketing  Político,  iniciando atividades de 
Personal Life & Professional Coach. 

Tem participado do Programa 4a. Gerencial do SEBRAE-MG, como palestrante, bem como ministrado palestras pela 
entidade em outros programas. Em 2008 participou da Feira do Empreendedor como palestrante e orientando participante 
através da identificação do Perfil do Empreendedor, utilizando ferramentas especiais de Coaching.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduada em Engenharia Civil e Transportes pela Escola de Engenharia Kennedy (CREA 20.215-D 5a. Região - Rio de 
Janeiro).  Mestrado  em  Informática  pela  PUC -  Rio  de  Janeiro.  Curso  de  Jornalismo  pela  FAFICH-UFMG e  Fafi-BH 
(i.nterrompidos) Curso de Planejamento Estratégico e Negociação-FACE/UFMG (início de pós-graduação em Economia). 
Vários cursos de desenvolvimento pessoal e profissional nas áreas Negociação, Negociação Internacional, Planejamento 
Estratégico, Engenharia Civil, Informática, Administração e Marketing.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Certificado de especialista em MESC-Médotos Extrajudiciais de Solução de Conflitos pela CAMINAS/ IMES/ SEBRAE/ 
CBMAE-CACB.

Participou do Curso Técnicas de Negociação Internacional promovido pelo CIN/FIEMG;

Participou do Seminário - Teaching Negotiation in the Organization - PON, Interuniversity Consortium: Harvard University; 
Massachusetts Institute of Technology and Tufts University –Cambridge, Ma, USA.; 

Na Fundação Getúlio  Vargas -  Rio de Janeiro e  CBI-Consensuous Building Institute,  Cambridge,  Ma. participou do 
seminário Negociação e Gestão de Conflito na Iniciativa Privada e no Governo,

Pesquisadora, tendo participado como estagiária do CIN-Centro de Informação Nuclear e CNEM-Comissão Nacional de 
Energia  Nuclear.  Considerada  por  coordenadores  como  excelente  pesquisadora,  que  encontra  sempre  os  caminhos 
necessários. Iniciou carreira científica no IPR -Instituto de Pesquisas Radioativas da UFMG, onde atuou, principalmente, na 
área de pesquisas (Metalurgia e Ciência dos Materiais); lecionou Química e Física (nível colegial e universitário).



Participa ativamente de entidades de classe, foi, por um período de seis anos, diretora da Associação Comercial de Minas, 
onde idealizou,  criou e presidiu  o  Conselho  Empresarial  de  Recursos  Humanos,  e  da Federaminas,  onde presidiu  a 
Câmara Estadual de Recursos Humanos e é diretora de Meio Ambiente da Câmara Estadual da Mulher Empresária. e 1ª. 
Vice-presidente da ABIME-Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica..

Foi diretora do Conselho Nacional da Mulher Empresária da CACB-Confederação das Associações Comerciais do Brasil e 
Membro do CNDM-Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, nomeada pelo então Presidente da República, Fernando 
Collor. Foi diretora da SUCESU-MG e membro da FEBRACOS-Federação Brasileira de Colunistas Sociais e do Conselho 
da Saúde da FIEMG.

Tem excelente relacionamento e trânsito (político,  empresarial e social)  em diversos estados do Brasil  e em alguns 
outros países.

 VIAGENS: ao exterior – Férias, estudos ou negócios: ESTADOS UNIDOS (estados: Flórida, New York, Missouri, Illinois, District 
of Columbia, Colorado, Califórnia, Massachusetts, Nevada, Arizona, Vermont, New Hampshire e Hawaii); CANADÁ (Quebec, 
Montreal  e Ottawa;  EUROPA/ORIENTE:  Iran,  Turquia,  Alemanha,  França, Áustria,  Grécia,  Espanha,  Itália,  Portugal,  Suíça, 
Mônaco e Inglaterra;  ÁFRICA: Marrocos;  AMÉRICA CENTRAL: México; República Dominicana; Curaçao; Aruba;  AMÉRICA DO SUL: 
Venezuela, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Paraguai. BRASIL: quase todos os estados, tendo inclusive 
residido em diversas cidades de diferentes estados.

Recebeu o título de  Cidadã Honorária de Belo Horizonte, pela Câmara Municipal, em 1998, principalmente por seu 
trabalho na área de turismo de negócios, através de eventos de destaque para a cidade.

Troféus e homenagens: Oscar Mujer Mercosur: Argentina; Oscar Mulher: Ji-Paraná, Rondônia, Mulher Influente, 1998, 
OBME 2007, em São Paulo e outras homenagens.

Na área de comunicação, assinou coluna social e política nos Jornal de Domingo (BH), Revista Opção (SP) e Interior News 
(SP),  por  aproximadamente  10 anos.  Programa Debates  na Capital–onde entrevistava  personalidades,  principalmente 
políticas. 1 hora e 30 min. de programa, durante um ano na rádio Capital.

Obs.: Tem artigos de opinião e técnicos publicados em alguns jornais o como Diário do Comércio, Belo Horizonte, Gazeta 
Mercantil –Triângulo Mineiro e vários sites da WEB e em outros periódicos de circulação nacional.

IDIOMAS ESTRANGEIROS

Inglês:  fala,  lê,  traduz  e  escreve.  Francês:  lê,  compreende,  traduz  (em  fase  de  desenvolvimento  da  conversação). 
Espanhol: lê, entende e traduz. BH Abril 2010
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