
Flávio Marcos Batista Filho 

Brasileiro, solteiro, 19 anos 

Av. Saint Remy de Provence, 313  

Alphaville – Santana de Parnaíba (SP) 

Telefone: (11) 99359-3682/ flaviombf7@gmail.com 

 

FORMAÇÃO 

 

Graduando em Engenharia de Produção Civil. UFSC, previsão de conclusão para julho 2025. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

PET Engenharia de Produção (07/2021 - atual) 

 
Membro do Grupo de Marketing & Eventos (07/2021 – 02/2022) 
- Organizar eventos para a comunidade acadêmica que contribuam para o 
desenvolvimento técnico e pessoal, como palestras, cursos e visitas técnicas. 
- Divulgar as atividades realizadas pela empresa através de plataformas digitais. 
- 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. 
- Usar de meios de comunicação para se aproximar do Mercado e clientes. 
- Utilizar ferramentas de design gráfico para elaboração de conteúdo em redes 
sociais. 

Trainee do grupo de Projetos (02/2022 – atual) 
- Aplicação do framework scrum na organização;  
- Aplicação de treinamento sobre o framework scrum para novos membros;  
- Auxilio no gerenciamento dos projetos técnicos do grupo; 
- Assessoramento estratégico dos grupos de projetos técnicos, providenciando o 
suporte necessário; 
- Prospecção de organizações parceiras para realização de projetos. 
 

 

PROJETOS REALIZADOS 

 

(08/2021 – 11/2021) – Criação e aplicação do Burndown Chart dentro de gerenciamento de projetos do 

PET Engenharia de Produção UFSC. 

O projeto foi voltado para o desenvolvimento da ferramenta gráfica Burndown Chart, utilizada 

no gerenciamento de projetos. As principais atividades realizadas no desenvolvimento do 

produto foram: Estudar plataformas que comportam o gráfico (Excel, google planilhas e Trello); 

Confeccionar Burndown Chart personalizado para o gerenciamento de projetos do grupo; 

Elaborar Manual Explicativo da ferramenta; Integrar o gráfico à planilha de acompanhamento 

de horários, utilizada pelo PET Engenharia de Produção. 

 

 

 

 

HABILIDADES 



 

 Inglês – Avançado; 

 Espanhol – Intermediário; 

 Microsoft Office – Intermediário; 

 AutoCAD - intermediário; 

 Python – básico; 

 SCRUM; 

 Trabalho em Equipe; 

 Profissionalismo; 

 Capacidade Analítica. 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

 Representante do PET Engenharia de Produção junto ao grupo InterPET- SC, grupo que 

reúne todos os PETs de Santa Catarina, (08/2021 – 01/2022). 

 Curso de Microsoft Excel (2021, 12 horas); PET Engenharia de Produção | UFSC 

Florianópolis. 

 Curso de VBA (2021, 12 horas); PET Engenharia de Produção | UFSC Florianópolis 

 


