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FORMAÇÃO 

 

Graduando em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2026. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

PET Engenharia de Produção (03/2021 - atual) 

 

Coordenador do Grupo de Marketing e Eventos(08/2021-Atual) 

-O coordenador do grupo de Marketing & Eventos tem como funções: gerir o grupo quanto ao 

planejamento e a realização de eventos externos, realizar pesquisa de mercado, melhorar as 

formas de comunicação com os clientes, analisar a satisfação dos clientes e criar ações para o 

aumento da adesão dos mesmos. 

 

Membro do Grupo de Marketing e Eventos (03/2021 – 08/2021) 

- Organizar eventos para a comunidade acadêmica que contribuam para o desenvolvimento 
técnico e pessoal, como palestras, cursos e visitas técnicas. 
- Divulgar as atividades realizadas pelo grupo. 
- Levantar, através de pesquisas de mercado, as áreas e temas relacionados à engenharia de 
produção a fim de adequar as necessidades da graduação aos eventos do grupo.  

 

InvestJr.  (08/2020 – 03/2021) 

Analista de Presidência (10/2020 - 03/2021) 

- Estruturação do setor de gestão de pessoas. 
- Realização de planilhas para processos internos. 
- Apresentação de workshops de investimentos. 
- Estruturação dos processos seletivos. 
 
Trainee (09/2020 – 10/2020) 

- Estudos de roadmaps sobre o mercado financeiro. 
- Realização de artigos para o blog da instituição. 
- Apresentações quinzenais sobre os roadmaps estudados 

 

Atlética Edvaldo de Souza (03/2020 – 03/2021) 

Membro (03/2020 – 12/2020) 

- Realização de projetos que visam a união da graduação. 
- Realizar o agendamento de amistosos, entrando em contato com as demais atléticas da UFSC. 

Presidente (12/2020 – 03/2021) 

- Estruturar gestão de pessoas. 
- Cuidar da parte estratégica do grupo, realizando o planejamento estratégico e acompanhando se 
as metas estão sendo cumpridas 



 

 

- Representar a entidade perante o departamento, demais líderes de instituições e em qualquer 
evento externo. 

PROJETOS REALIZADOS 

 

(2021 - atual) JPROD 
 
O projeto constitui-se na existência de um Instagram voltado para ajudar os graduandos da Universidade 
Federal de Santa Catarina a conhecerem melhor a instituição, suas entidades e oportunidades, além de se 
colocar à disposição para sanar possíveis dúvidas. 
 
(2021) – Criação de um modelo do Procedimento-16 para o ambiente virtual 
 
O projeto constituía-se de adequar o modelo do Procedimento 16 de Eventos do Programa de 
Educação Tutorial (PET) para o modo online. Durante o seu decorrer foi utilizado a metodologia 
SCRUM. Foi necessário estudar as leis e normas do tema, criação de planilha para verificar quem havia 
conseguido certificado, mapear processos, aprendizado sobre documentações e procedimentos a 
serem seguidos da norma ISO-9001 e criação de tutorial da plataforma definida. 
 
(2020) Estruturar o Interatléticas 
 
O projeto constituía-se em estruturar o maior campeonato de esportes da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no cenário online, pela primeira vez devido à pandemia do coronavírus. Foi necessário definir 
modalidades, contratar empresas de transmissão e reformular o estatuto. 

HABILIDADES 

 

 Inglês – Intermediário; 

 Francês - Iniciante 

 Microsoft Office; 

 Liderança e Organização de Equipes; 

 Trabalho em Equipe; 

 Planejamento Estratégico; 

 Oratória; 

 Python - Básico; 

 C++ - Básico 

 Banco de dados SQL – Básico 

 Biblioteca Pandas – Básico 

 Data Science - Básico 

 Canva e Adobe Premiere - Intermediário. 

 Mapeamento de processos 

 Six Sigma – Intermediário 

 Power BI - Básico 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

 Ministrante de Workshops de Investimento (2020, 4h cada) 

 Curso de Microsoft Excel Básico (2020, 15 horas); 

 Curso de Microsoft Excel Intermediário (2020, 20 horas); 



 

 

 Curso de Microsoft Excel Avançado (2020, 30 horas); 

 Curso de Learning How to Learn (2020, 15 horas); 

 Curso de Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais (2020, 12 horas); 

 Curso de Iniciação e planejamento de processos (2020, 7 horas); 

 Curso Orçamento e Cronograma de projetos (2021, 5 horas);  

 Gestão de Riscos e de Mudanças em Projetos (2021, 5 horas); 

 Curso de formação White Belt Six Sigma (2020, 3,5 horas); 

 Curso de formação Green Belt Six Sigma (2020, 40 horas); 

 Presidente da Comissão organizadora do Interatléticas 2020; 

 Curso de Inglês (2020, 60 horas); 

 Curso de SCRUM (PET) (2021, 4 horas); 

 Curso de Excel (PET) (2021, 12 horas); 

 Curso de Python (PET) (2021, 12 horas); 

 Curso de Pandas (PET) (2021, 8 horas); 

 Programa de Ciência de Dados Fundo Catarina (2021, 40 horas); 

 Introdução ao Power BI (2021, 2 horas); 

 Preparação para Processos Seletivos (2021, 2 horas). 

 

 


