Bruna Schiavini Hoepers
Brasileira
Rio Tavares – Florianópolis (SC)
Telefone: (48) 99800-1890/ brunashoepers@gmail.com

FORMAÇÃO
Graduando em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2023.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PET Engenharia de Produção (03/2021 - atual)
Coordenadora do Grupo de Desenvolvimento Humano (07/2021 – atual)
- 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 (08/2021 – atual)
- 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;
- Responsável por orientar os membros na questão do desenvolvimento pessoal, auxiliando-os a atingir
objetivos e metas pessoais pelo processo de Acompanhamento de Membros.
Membro do Grupo de Marketing e Eventos (03/2021 – 08/2021)
- Controle e divulgação de atividades e eventos realizados para a Graduação do curso de Engenharia de
Produção da UFSC;
- Responsável pela divulgação da empresa através de plataformas digitais e conversas boca-a-boca;
- Realizar atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing &Eventos.

HABILIDADES
●

Inglês – Intermediário;

●

Espanhol – Intermediário;

●

Microsoft Office- Intermediário;

●

Adaptação e flexibilidade

●

Profissionalismo

●

Trabalho em Equipe;

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
●

Curso Extracurricular de Inglês (2019, 60 horas);

●

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

●

Curso introdutório Pandas (PET) (2021, 12 horas);

●

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

●

Membro construtor Calipro (Centro Acadêmico Livre de engenharia de Produção (2017));

●

Intercâmbio cultural (2014) - Córdoba, Argentina;

●
Bolsista iniciação científica Cnpq no ensino médio (2013-2015), auxiliando na orientação de projetos
desenvolvidos na escola, estruturando o projeto “Pés na estrada do conhecimento”;
●

Palestrante no “VII seminário fala outra escola”- Unicamp (2015).

