CURRICULUM VITAE

André Luiz de Souza Lacerda
Cel:  55(19) 9143-6167
e-mail: alslacer@yahoo.com.br




Formação Acadêmica
 
·	Pós-Doutorado em Fitotecnia. Sub-área: Biotecnologia – IB/SP - 2007
·	Doutorado em Fitotecnia. Sub-área: Agroquímicos - ESALQ/USP – 2003
·	Mestrado em Sistemas de Produção. Sub-área: Sementes - FEIS/UNESP –1999
·	Graduação em Engenharia Agronômica - UFLA - Universidade Federal de Lavras – 1995


Resumo das Qualificações:

15 anos de experiência em universidades e institutos de primeira linha (UFLA, UNESP, USP, IB e FIOCRUZ) e profissional (indústrias multinacionais e nacionais) em Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (P,D&I). Amplos conhecimentos em fitotecnia e biotecnologia. Domínio em estatística experimental, ferramentas estatísticas (SAS, SANEST e STAT Grafic) e preparação de relatórios financeiros e gerenciais.

·	Facilidade em identificar os principais agroquímicos utilizados por cultura e seu comportamento ambiental sob o ponto de vista toxicológico em amostras biológicas e avaliação de indicadores de exposição, além de dominar os procedimentos para análise de resíduos (cromatografia) e legislação para registro de produtos (ANVISA).

·	Participação em projetos de pesquisa junto ao Instituto de Economia Agricola (IEA) e Instituto de Pesquisa Técnologica (IPT) e a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ) com publicação de livro em Nanotecnologia e Saúde Pública e Meio Ambiente financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Ministério do Desenvolvimento Rural/Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (MDA/Nead/Iica). Titulação dos projetos: Estudo sobre os impactos da nanotecnologia na cadeia produtiva da soja brasileira e Avaliação do risco à saúde humana decorrente do uso de agrotóxicos (defensivos agrícolas) na agricultura e pecuária na Região Centro-Oeste.

·	Revisor “Ad Hoc” em três revista científicas: Planta Daninha, Ciência Rural e Pesquisa Agropecuária Brasileira,  com conceito A pela Capes e mais de 50 artigos publicados em períodicos, livros, capítulo de livro, resumos completos e expandidos em anais de Congresso Brasileiros e Internacionais na área de agroquímicos.


Experiência Profissional :


Usina São Martinho - Indústria sucroalcooleira nacional com faturamento US$ 700 milhões e 3.700 funcionários.

Cargo: Gestor em Pesquisa & Desenvolvimento Agrícola

Principais responsabilidades:

	Coordenação de ensaios de agroquímicos em laboratório e campo na cultura de cana de açúcar visando à produção e redução de custo considerando: processos de plantio, o corte e colheita. 



Monsanto do Brasil  - Indústria norte-americana de grande porte no segmento de agricultura com faturamento mundial de US$ 11,7 bilhões e 22.000 funcionários.

Cargo: Pesquisa & Desenvolvimento de Produtos

Principais responsabilidades:

	Avaliação e execução de ensaios de campo "demo plots" de agroquímicos e variedades para lançamento de soja geneticamente modificada no Estado de Mato Grosso do Sul. 
	Palestras proferidas junto aos técnicos, produtores rurais e  preparação de relatórios financeiros e gerenciais.



Du Pont do Brasil  -  Indústria norte-americana de grande porte no segmento de agricultura com faturamento mundial de US$ 30,5 bilhões e  60.000 funcionários.

Cargo: Assistente Técnico

Principais responsabilidades:

	Vendas e assistência técnica pós-venda de produtos comercializados pela empresa.



Idiomas

·	Inglês: Fala (intermediária); leitura (avançada); escrita (intermediária)
·	Espanhol: Fala (intermediária); leitura (avançada); escrita (intermediária)


Informática

Sistemas Operacionais: Windows XP e Vista; 
	Editores de Texto: Excell, Word e PowerPoint; 
Referências:

·	Nome: Ricardo Victória Filho
·	Empresa: ESALQ/USP
·	Cargo: Prof. Titular
·	Fone: (019) 3429 - 4190
·	Email: rvictori@esalq.usp.br

·	Nome: Edson Lazarini 
·	Empresa: UNESP/FEIS
·	Cargo: Prof. e Chefe do Departamento
·	Fone: (019) 3743 - 1245
·	Email: lazarini@agr.feis.unesp.br

·	Nome: Marcelo Nishikawa
·	Empresa: Monsanto do Brasil
·	Cargo: Coordenador de Desenvolvimento de Produtos
·	Fone: (019) 8186-7241
·	Email: marcelo.a.nishikawa@monsanto.com




Maiores Informações acessar o site: http://lattes.cnpq.br/1688999486699831


