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WAGNER NAVAC 
Rua Martinho Calsavara 192 Bloco F apt 24          email-wagner@wnavac.com 

Cep: 13045-760 Swift, Campinas, São Paulo, Brasil.             Telefone 19 9 9828 2894 

 

Visite portfólio http://www.wnavac.com  

Sumário 
Mestrado em Design Educacional e Bacharelado em Comunicação com foco secundário em Administração e 

Negócios pela universidade de Mobile, Alabama, nos Estados Unidos da América, Wagner Navac morou, estudou e 

trabalhou no exterior por 13 anos, onde adquiriu cidadania americana. Wagner contem um sólido conhecimento 

educacional e de treinamento e trabalhou para o governo e empresas americanas. Sua formação acadêmica e 

experiência profissional lhe proveram as ferramentas para criar, produzir, dirigir, gerenciar e administrar qualquer 

projeto educacional e de treinamento; usando todos os métodos, teorias e princípios necessários para um trabalho 

de altíssimo nível. Durante sua carreira também esteve na direção e liderança de várias equipes que trabalharam 

sob sua responsabilidade onde proveu coaching e mentoring.  

Durante sua carreira, Wagner também foi diretor e produtor de televisão, tendo passado pelas maiores emissoras de 

TV e produtoras do Brasil; onde criou, editou, produziu, dirigiu, fez câmera  e pós-produção, tendo desempenhado 

todas as funções possíveis atrás das câmeras. Também trabalhou na NBC, uma network de TV americana e teve 

sua própria produtora de vídeo no USA por aproximadamente quatro anos.     

Experiência Profissional 
Especialista de Treinamento e Educação 

08/2009 até o presente 

Ministério Casa de Deus Jundiaí, Campinas SP, Brasil 

Responsável pela direção geral  de currículo acadêmico para escola bíblica das igrejas de Jundiaí e Campinas com 

mais de 7.000 membros. Dirigiu e gerenciou a edição de revistas educacionais quadrimestrais para cinco faixas 

etárias  adaptadas para as respectivas idades. Aplicou metodologia de treinamento e design educacional  para  

formatar o layout de cada faixa etária, de acordo com a mídia, e providenciou a adequada estratégia educacional. 

Liderou e foi mentor de uma equipe de 23 profissionais que incluem: pedagogos, revisores, editores, desenhistas, 

equipe de vetorização e diagramadores. Proveu assessoria para a transição e implantação de vídeo em alta 

definição para o departamento de TV das duas igrejas em questão.  

 

Especialista de Treinamento    

05/2007 – 07/2009 

Delta Air Lines, Atlanta GA USA; Blue Cross Blue Shield, Columbia SC USA; University of South Alabama, 

Mobile AL USA; STI Education Data Management Solutions, Mobile AL USA; Mobile Botanic Gardem, Mobile 

AL USA. 

Desenhou e executou projetos de treinamento usando princípios e metodologia de design educacional. Criou 

conteúdo de material educacional e treinamento em múltiplos formatos e mídias para vários clientes, 

desenvolvendo: needs analyses, facilitando processos de cursos, avaliando eficiência de treinamento, desempenho 

e certificação, desenvolvendo scripts e storyboards, job-aids, tutoriais, proveu mentoring e coaching. Foi contratado 

por duas agências americanas, Marines Corps Institute e Fort Bennig. 

 

mailto:wagner@wnavac.com
http://www.wnavac.com/


2 
 

Especialista de Treinamento    

02/2007 – 04/2007 

University of South Alabama, Mobile, AL, USA 

No último ano de seu mestrado, exerceu a função de assistente do Laboratório Online  de Aprendizagem, Online 

Learning Laboratory. Assistiu professores PhD a desenvolver e aprimorar seus currículos e classes online. Auxiliou 

professores desde online classes, desenvolvimento de currículos acadêmicos até cursos presenciais.  Atuou em 

avaliação de conteúdo de  classes na estratégia de aprendizado, desenvolvimento e learning development.  

 

Produtor de Promoções          

01/2006 – 02/2007 

NBC WPMI/WJTC Ch 15/44  Mobile, AL, USA 

Afiliada da NBC, WPMI/WJTC é uma emissora de TV do USA. Criou, escreveu, produziu, pós-produziu e editou 

spots promocionais e comerciais da emissora. Responsável pela programação local da rede, inovou a identidade 

visual, produziu peças de animações em 3D e gerenciou a faixa da programação.  

 

Especialista de Treinamento      

04/2005 – 01/2006  

Bowhead Mobile, AL.USA 

Esta é uma empresa no USA que presta serviços para o Governo Americano na agência US Army Corps of 

Engineers responsável pelo suporte em casos de desastres, catástrofes e uma vasta variedade de trabalho público. 

Interagiu com SME, Subject Matter Expert, para garantir precisão do material educacional. Desenhou, produziu e 

manteve cursos de treinamento usando metodologia educacional para garantir os objetivos desejados. Implementou 

e arranjou necessidades de treinamento e desenvolvimento para produzir treinos. Desenvolveu simulações em 3D, 

produção de áudio e vídeo, treinou  e providenciou coaching de pessoal para melhorar o padrão de produção da 

empresa.  

 

Proprietário & Diretor 

05/2002 – 03/2005  

WN Video Productions, Mobile, Alabama, USA 

Produtora independente especializada em vídeos coorporativo e televisivo. Constituiu e proveu a produtora para a 

completa produção de vídeo com todos equipamentos necessários. Obteve e  estabeleceu  recursos e administrou o 

orçamento, budget, da produtora.  Produziu uma compreensiva gama de vídeos,atuando na   direção geral,criação, 

script, câmera, iluminação, produção e pós-produção, animação em 3D e edição. Também produziu a campanha 

para prefeito da cidade de Mobile, Alabama, USA.  

 

Estudante em Tempo Integral & Free-Lancer  

01/1997-04/2002 

Mobile, AL.USA 

Enquanto cursando o bacharel em Comunicações nos USA, ainda desempenhou vários free-lancers na área de 

produção de vídeo para produtoras locais de Mobile, Alabama, USA.   
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Gerente de Operações & Diretor Artístico 

07/1995-12/1996 

Thathi TV, Campinas, Ribeirão Preto e Cidades Subjacentes, São Paulo, Brasil 

Rede local de televisão no interior de São Paulo com audiência de aproximadamente 6 milhões de  espectadores. 

Assumiu a função de Gerente Geral  interinamente,  durante ausência do mesmo. Dirigiu e gerenciou uma equipe de 

quinze profissionais no planejamento e gestão de recrutamento e seleção, cargos e salários, capacitação e 

treinamento e desenvolvimento profissional.  Responsável pelas operações técnicas, produção de programas e 

comerciais, pós-produção e suporte ao departamento comercial da emissora.  

 

Diretor Nacional de Mídia 

03/1993-06/1994 

CfaN, Reinhard Bonnke Ministries, Alemanha & Brasil 

CfaN é uma organização multinacional sem fins lucrativos.Foi responsável pela mídia impressa, televisiva, 

radiofônica, outdoor, relações públicas, e toda a campanha publicitária, incluindo a produção e direção de 

programas e comerciais para televisão. Priorizou e conduziu orçamento de mídia para garantir maior custo benefício 

do investimento. Dirigiu e gerenciou uma equipe de onze profissionais no planejamento,  gestão de recrutamento e 

seleção, cargos e salários, capacitação,  treinamento e desenvolvimento profissional.     

 

Sênior Editor & Pós-Produtor / Diretor de Comerciais  

01/1992-02/1993 

Rede OM de Televisão Nacional  (Atual CNT) Curitiba, Brasil 

Dirigiu editou e pós-produziu  comerciais de TV e promocionais da programação nacional. Treinou e gerenciou uma 

equipe de doze editores e pós-produtores em tempo recorde para obter os níveis de qualidade aceitáveis pela rede 

nacional. Responsável pela qualidade técnica dos promocionais a irem para o ar. Implementou e aprimorou a 

qualidade de identidade visual da rede aperfeiçoando os standards gráficos.       

 

Sênior Editor & Pós-Produtor 

05/1988-10/1991 

Mikson Produtora de Vídeo, São Paulo, Brasil 

Mikson é uma das 10 maiores produtoras de vídeo do Brasil. Atuou em muitas produções de documentários e 

corporativos  para clientes internacionais tais como: Ford Motors, General Motors, Fiat e Firestone. Também editou 

e pós- produziu vários programas para shows de televisão nacional. Dirigiu e gerenciou uma equipe de quatro 

profissionais em campanha política governamental em Manaus, Amazonas, que culminou  com a vitória de nosso 

candidato.  

 

 

Prévia experiência inclui nove anos  trabalhando na indústria de televisão exercendo as funções de: direção, 

criação,roteirista, scriptwriter, editor, produtor, pós-produtor, sound designer, diretor e supervisor técnico, diretor de 

iluminação, gerente de estúdio e cinegrafista. Passou pelas emissoras TV Globo, TV Cultura, Rede Bandeirantes, 

Abril Vídeo, MTV e Rede OM (atual CNT). 
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EDUCAÇÃO 
 

University of South Alabama, Mobile, AL, USA 

Mestrado em Ciência, 2005 - 2007 
Instructional Design and Development (Design Educacional) 

Sociedade de Honra Phi Beta Delta 

Sociedade de Honra Kappa Delta Pi 

 

University of South Alabama, Mobile, AL, USA 

Bacharel em Artes, 1997 - 2002 
Produção de Televisão, Rádio, e Filme.  Segunda Concentração em  Business Management 

Lista dos Melhores Estudantes do Ano por Três Vezes 

Sociedade de Honra Lambda Pi Eta 

Sociedade de Honra Alpha Theta Chi 

 

Colégio Professor Luiz Rosa, Brasil 1979 

Técnico em Propaganda e Marketing  
 

 

PRÊMIOS INTERNACIONAIS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO 
The Communicator Award, 2001 

Videographer Award, 2002 

Telly Award, 2002 

 

 

IDIOMAS 
Fluência em Inglês e Português.   

Caso requeira tenho cartas de recomendação. 

 

 


