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Prof. Mark Baptista tem uma vasta experiência em todos os aspectos do agronegócio americano e brasileiro, 

com base no grau de Bacharel em Ciência Animal da Rutgers - Universidade Estadual de New Jersey, em 

Medicina Veterinária pela UFMG, e  mestrado em Liderança Educacional pela Universidade Estadual de 

Framingham , onde leciona atualmente na faculdade de Educação Internacional. É especialista na utilização 

de modelos comprovados para resolver problemas e melhorar a  rentabilidade da ciência e saúde animal para 

a indústria. Conseguiu com sucesso projetos que incluíram meios de comunicação, formação e 

sensibilização, tais como  

 

 Gerencia uma empresa de consultoria com sede em Boston fornecendo animais e especialização 

veterinária em áreas que incluem as vendas do agronegócio e serviços, gerenciamento de serviços de 

produção animal / criação e de saúde - Medical Agri Negócios LLC.  

 

 Desenvolvimento de programas de treinamento e educação executiva ao completar academia de liderança 

corporativa. É certificado pelo Estado da Equipe de Resposta animal Massachusetts (SMART) - 

Departamento de formação Segurança Interna dos EUA FEMA.  

 

 Dirigiu associação de especialista em medicina eqüina por seis anos como diretor executivo com um 

histórico comprovado no planejamento e execução de eventos.  

 

Ao longo de sua carreira, Mark tem sido um defensor para a publicação de dados de comércio exterior, 

materiais de autoria confiáveis publicados pela Associação Veterinária Mundial e US Commercial Service. 

Ele é ativo em várias associações e afiliações profissionais, incluindo AAEP, ASCD, AMIVEQ, 

ABRAVEQ, AVMA comissões organizadoras de desenvolvimento profissional e conferências de educação 

continuada. É  reconhecido por seu extenso trabalho voluntário como um membro ativo de sua comunidade 

fornecendo liderança no envolvimento com escolas, grupos de governos locais e organizações sem fins 

lucrativos. Mark nasceu e cresceu, e atualmente vive nos EUA, onde aprendeu Inglês Americano. Mark 

também é fluente em Português, tendo vivido no Brasil há 15 anos. 

 


