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FORMAÇÃO 
 

Graduanda em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2025. 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio. IFC (2016-2018). 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (03/2021 - atual) 
 

Membro do Grupo de Marketing & Eventos (01/2022 – atual) 
- Controle e divulgação de atividades e eventos realizados para a graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Divulgar a empresa através de plataformas digitais e conversas boca-a-boca; 
- Realizar atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing & Eventos. 
 
Coordenadora do Grupo de Desenvolvimento Humano (07/2021 – 12/2021) 
- Orientar e coordenar as atividades do grupo; 
- Contatar outras organizações para parcerias; 
- Planejamento, execução e gestão de eventos internos de acordo com a norma ISO 9001; 
- Auxiliar na promoção de atividades que complementam a formação acadêmica e 
desenvolvam as habilidades pessoais dos membros do grupo; 
-Participar das decisões estratégicas da entidade. 
 
Membro do Grupo de Desenvolvimento Humano (03/2021 – 07/2021) 

- Planejamento, execução e gestão de eventos internos; 
- Auxiliar na promoção de atividades que complementam a formação acadêmica e 
desenvolvam as habilidades pessoais dos membros do grupo; 

 
Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (08/2019 – 11/2021) 

 
Secretária (12/2020 – 11/2021) 

- Estruturação e execução da Revisão Tática; 
- Acompanhamento dos membros construtores, auxiliando-os a atingirem seus objetivos e 
metas pessoais; 
- Acompanhamento estratégico de todas as áreas. 

Membro Construtor (08/2019 – 12/2020) 
- Organização da Semana Acadêmica em formato não presencial;  
- Organização do evento Insights em formato não presencial, com atuação na área de 
marketing;  
- Elaboração de guias para a graduação com o passo a passo para alguns procedimentos, como 
assinatura digital e transferência interna de curso. 
- Elaboração de roteiros com conteúdos diversos para divulgação nas redes sociais da entidade.  
- Organização de ações sociais, tais como: rifas, arrecadações de doação e visita à instituições 
sociais. 
 



 

 

 
Equipe de Eficiência Energética UFSC (11/2019 – 07/2020) 

 
Gerente de Processo Seletivo e Trainee (03/2020 – 07/2020) 
- Elaboração das atividades para as etapas do processo seletivo da equipe, assim como 
organização dos grupos e comunicação com candidatos; 
- Divulgação em outros meios de comunicação, como Divulga UFSC e murais de aviso; 
- Construção do calendário de minicursos para os aprovados no processo seletivo e 
acompanhamento dos mesmos; 
- Elaboração e aplicação do minicurso de Segurança na Oficina. 

 
Trainee (11/2019 – 03/2020) 
- Participação em minicursos de laminação, segurança na oficina e utilização de ferramentas; 
- Construção de uma bancada em madeira com apoio para as ferramentas, juntamente com os 
demais trainees. 
 

 
PROJETOS REALIZADOS 
 
 
(2017) Alteração no layout de uma indústria de metalurgia de pequeno porte buscando minimizar 
riscos ergonômicos. 
A partir de visitas técnicas de observação e coleta de dados com os colaboradores, propusemos a 
alteração do layout da metalúrgica, apontando os constrangimentos ergonômicos observados no 
ambiente e evidenciando a otimização do processo de carregamento e descarregamento dos materiais. 
 
(2021) Criação de um modelo do Procedimento P-16 para o ambiente virtual. 
O projeto necessitou do estudo das leis e normas do tema, criação de planilhas de controle de presença, 
mapeamento de processos e estudo sobre documentações e procedimentos a serem seguidos da norma 
ISO-9001. 
 
(2021) Mapeamento e Padronização dos processos da Coordenadoria dos Cursos de Engenharia de 
Produção da UFSC. 
O projeto visou mapear, analisar e padronizar os processos da Coordenação do Curso, elaborando 
fluxogramas no modelo piscina. 
 
 
HABILIDADES 
 
• Conhecimento básico em Photoshop e Canva; 

• Microsoft Office; 

• Planejamento Estratégico; 

• Mapeamento de Processos; 

• Adaptabilidade; 

• Proatividade; 

• Trabalho em Equipe; 

• Atendimento ao cliente; 

• Conhecimento básico em Inglês e Espanhol. 

 
 
 



 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
• Introdução aos Princípios e Práticas da Gestão de Projetos (2021, 17 horas)  

• Conceitos Básicos de Logística e Supply Chain (2021, 10 horas); 

• Liderança: como desenvolver times de alta performance (2021, 2 horas) 

• Curso de VBA (2021, 12 horas); 

• Curso de Scrum (2021, 4 horas); 

• Curso de Pandas (2021, 8 horas); 

• Curso de Python (2021, 12 horas) 

• Curso de Formulação de um Planejamento Estratégico (2020, 20 horas); 

• Curso de Oratória (2020, 2 horas); 

• Curso de Excel (2019, 12 horas); 

• Curso de Sistema de Gestão da Qualidade (2019, 8 horas); 

• Curso de Formação de Brigadista Voluntário (2017, 4 horas); 

• Brigadista Voluntária na Feira GERA (2017, 3.5 horas). 


