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Brasileira, solteira, 19 anos 
Rua Lauro Linhares, 1830  
Trindade – Florianópolis (SC) 
Telefone: (47) 99171-5018/  julia.schmitz140999@gmail.com   
 

FORMAÇÃO 
 

Graduando em Engenharia de Produção Elétrica. UFSC, previsão de conclusão para 2022. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (02/2018 - atual) 
 

Coordenadora do grupo de Desenvolvimento Humano (07/ 2019 – atual)  
- Orientar e coordenar as atividades do grupo 
- Participar das decisões estratégicas do PET Engenharia de Produção 
- Contato com outras entidades para parcerias 
- Criação de ações para manter os membros motivados no trabalho 

 
Membro do grupo de Desenvolvimento Humano (07/ 2018 – 07/ 2019) 
- Planejamento, execução e gestão de eventos internos;  
- Auxil iar na promoção de at ividades que complementam a formação acadêmica e 
desenvolvam as habil idades pessoais dos membros do grupo;  
- Responsável por orientar os membros na questão do desenvolvimento pessoal,  
auxiliandos a atingir objetivos e metas pessoais pelo processo de Coaching; 
 
Coordenadora do programa 5s (07/ 2018 – 02/ 2019) 
- Manter o ambiente, limpo, organizado e eficiente;  
- Responsável por ministrar treinamento para os novos membros;  
- Responsável por criar ações para manter os membros motivados com a filosofia 5s.  
 
Membro do Grupo do Marketing & Eventos (02/ 2018 – 07/ 2018) 
-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;  
- Administração do site e das redes socais do grupo, como facebook, instagram e 
linkedin; 
- 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. 
  

 

PROJETOS REALIZADOS 
 
(2019 - atual) Implementação de um Sistema de Gestão da Qual idade segundo a  
norma ISO9001:2015 em uma Pol icl ínica. 
O projeto consistui-se em implementar um sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO 
9001:2015, realizado por meio de uma pesquisa-ação em uma empresa do ramo da saúde: uma 
policlínica. 
 
(2018 ) Real ização de um planejamento estratégico em uma empresa do ramo tecno-químico. 



 

 

O projeto consiste na realização de um planejamento estratégico visando atender os requisitos da 
Norma ISO9001:2015. Para isso, será estudado os métodos e as ferramentas e elaborado um 
treinamento que será ministrado para os colaboradores da organização que participarão do 
planejamento conduzido pela equipe do projeto.  

 

 
HABILIDADES 
 
 Inglês – Avançado 

 Microsoft Office; 

 Liderança e Organização de Equipes;  

 Trabalho em Equipe; 

 Gestão da Qualidade; 

 Planejamento Estratégico. 

 
 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
 Curso de Microsoft Excel (2017, 11 horas);  

 Curso de Planejamento Estratégico (2017, 36 horas); 

 Curso de Princípios de Elaboração de Artigos (2017, 4 horas);  

 Curso de Business Process Management (2018, 20 horas);  

 Curso de Mercado de Ações (2017, 12 horas);  

 Curso de Power Point (2017, 8 horas);  

 Curso de Gestão da Inovação (2018, 12 horas);  

 Curso de Visual Basic for Applications – Excel (2019, 10 horas), UFSC; 

 Curso de linguagem Python (2019, 10 horas);  

 Trabalho voluntário Casa Lar EMAÚS (02/ 2017 – 12/ 2017) – Apoio pedagógico para crianças;  

 Monitor de 2 cursos de Microsoft Excel para a graduação (duração de 11 horas);  

 

 


