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FORMAÇÃO 
 

Graduanda em Engenharia de Produção Mecânica - UFSC, previsão de conclusão para 2023. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (02/2020 - atual) 

Membro do Grupo de Gestão da Qualidade (08/2020 - atual) 

O cargo possui a responsabilidade de dar suporte ao Trainee e ao Coordenador da Qualidade. Além 

de auxiliar na manutenção do sistema de gestão da qualidade por meio da revisão de 

documentação, da análise de melhorias e do suporte aos membros do grupo. 

 
Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (02/2020 -08/2020) 

- 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. 

 

Equipe UFSC Baja SAE  (04/2018 – atual) 
Chefe de Marketing e Administrativo (02/2019 – 04/2020) 

- Como Chefe de Marketing, gerir uma equipe de seis membros, garantir o reconhecimento da 
marca e identidade visual do grupo e coordenar o contato com patrocinadores. Como Chefe 
Administrativo, garantir a correta utilização de recursos financeiros da equipe e análise de riscos. 
 
Membro da Equipe (04/2018 – 02/2019) 

- Gestão da equipe, marketing e projetos. Responsável por realizar atividades solicitadas pelos 
chefes e liderança da equipe. 

 

PROJETOS REALIZADOS 
 

(2020) Aplicação de métricas de marketing digital para mensurar e acompanhar o engajamento nas 
mídias sociais do PET Engenheria de Produção. 
O projeto desenvolveu um equacionamento para acompanhar o engajamento do público com as nossas 
redes sociais e originou um artigo que será publicado no XL Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 
 
(2020) Realização de um Planejamento Estratégico Online na Equipe UFSC Baja SAE. 
O projeto consistui-se em realizar um Planejamento Estratégico Online durante o período da Quarentena 
na Equipe. Utilizando-se de diversas ferramentas, como Análise SWOT e BSC, pode-se realizar um 
planejamento para a temporada, além da definição de nova identidade organizacional da equipe. 
 
(2019 - 2020) Implementação de um Acompanhamento Semanal dos membros da Equipe UFSC Baja 
SAE. 
O projeto consistui-se em implementar um sistema de acompanhamento semanal das atividades realizadas 
pelos membros da Equipe. Busca trazer dados para a melhor organização e planejamento das próximas 
temporadas. 



 

 

 
(2019) Apresentação de Gestão da Equipe UFSC Baja SAE na 17ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa 
Sul. 
Apresentação de Projetos em Gestão da Equipe UFSC Baja SAE, a qual alcançou a melhor colocação do Sul. 
 
(2019) Formulação e realização do Processo Seletivo da Equipe UFSC Baja SAE. 
O projeto implementou uma nova maneira de seleção de integrantes, adaptando-se à realidade da equipe. 
 

HABILIDADES 
 

• Inglês – Avançado; 

• Microsoft Office; 

• SolidWorks; 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Planejamento Estratégico. 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

• Curso de Microsoft Excel (2018, 10 horas); 

• Curso de Planejamento Estratégico (2018, 7 horas); 

• Curso de SOLIDWORKS 2017 – Nível I – EAD (2018, 20 horas); 

• Curso Extra-Curricular de Espanhol 1 (2018, 60 horas); 

• Curso Extra-Curricular de Inglês – Advanced II (2017, 60 horas); 

• Curso de Extensão Projetos: Elaboração e gestão (IFRS, 2020, 60 horas) 

• Curso de Strategic Management (2020, 20 horas); 

• Curso de Project Management: The Basics for Success (2020, 10 horas); 

• Curso Programming for Everybody (Getting Started with Python) (2020, 20 horas); 

• TOEFL ITP – Nível B2 (2017); 

• Participação na ENSUS 2019 - VII Encontro de Sustentabilidade em Projeto (2019, 24 horas); 

• Participação na primeira Semana Compete (2018, 20 horas); 

• Participação na 26ª Competição Baja SAE BRASIL (2020); 

• Participação na 16ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Sul (2018); 

• Participação na 25ª Competição Baja SAE BRASIL – PETROBRAS (2019); 

• Participação na 17ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Sul (2019); 

• Participação no 1º PETarinense (2020); 

• Trabalho voluntário de tutoria de Física, Matemática e Química (02/2015 – 12/2015) – Atividades de 

tutoria em Matemática, Física e Química para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. Preparação 

de aulas e resolução de exercícios.; 

• Ministrante de 1 curso de Photoshop para a Equipe UFSC Baja SAE (duração de 4 horas). 


