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FORMAÇÃO 
 

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

Técnico em Mecânica. Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa – Centro Paula Souza. 2014. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (02/2019 - atual) 
  

Coordenador do grupo de Desenvolvimento Humano (01/2020 – 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 Marketing e Eventos (08/2019 – 12/2019) 
- Controle e divulgação de atividades e eventos real izados para a Graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Divulgação da empresa através de plataformas digitais e conversas boca-a-boca; 
- Real izar atividades sol icitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing & Eventos.  
 
Membro do Grupo de Desenvolvimento Humano  (02/2019 – 07/2019) 
- 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 Coaching. 

 
A7 – Atlética de Engenharia de Produção UFSC (03/2016 – 01/2019) 
 

Presidente  (01/2018 – 01/2019) 
-  Organização e aplicação de um planejamento estratégico, bem como sua revisão e 
supervisão em busca de executar os planos de ação e atingir os objetivos;  
- Coordenar reuniões semanais de grupo ao longo do ano; 
- Elaboração e aplicação de dois processos seletivos; 
- Representante da atlética perante a liga esportiva e ao conselho esportivo da UFSC, e ao 
departamento do curso. 
 
Membro do Grupo de Marketing  (02/2017 – 12/2017) 
- Ministrante de um treinamento interno de Adobe Illustrator e Photoshop para os novos 
membros; 
- Criação de artes e publicações para as redes sociais da atlética;  
- Elaboração de designs para produto, e administração da loja da atlética;  
- Contato com fornecedores externos e busca de patrocínio. 
 
Membro do Grupo de Esportes  (03/2016 – 08/2016) 
- Responsável por organizar treinos esportivos para alunos da graduação e docentes;  



 

 

- Planejamento e execução de torneios esportivos;  
- Organização de eventos integrativos dentro e fora da universidade; 
- Auxílio a todos os atletas durante as competições.  

 

Hyundai Motor Brasil   (11/2013 – 01/2015) 

Menor Aprendiz 
- Auxiliar de controle de estoque de materiais para a linha de produção, atualização das 
planilhas, organização dos materiais, e informativos constantes aos supervisores 
respectivos; 
- Realizar atividades corretalas e ou inerentes ao seu curso ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; 
- Paticipar das rotinas e atividades do departamento; 
- Cumprir as políticas, procedimentos, normas ou legislações relativas à empresa, códigos 
de conduta, acordos de confidencialidade, processo de trabalho, sistemas de gestão da 
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. 
 
 

PROJETOS REALIZADOS 
 
(10/2019 - atual) Mapeamento de Processos em uma empresa de cartão convênio que oferece 
redução nos valores em serviços de saúde. 
O projeto consiste em mapear, analisar e padronizar todos os processos da empresa Clincard. 
Inicialmente serão identificados os macros processos e os processos. Em seguida, todos eles, 
identificados, serão mapeados e analisados. Por fim serão apresentadas propostas de melhorias 
e padronização dos processos, indicadores de qualidade para os processos mais críticos e a 
elaboração de instruções de trabalho para as atividades realizadas em cada processo. Por fim, 
deseja-se transformar o projeto em um artigo acadêmico.  
 
(02/ 2019 – 10/ 2019) Planejamento Estratégico em uma tabacaria da região da grande 
Florianópolis.  
- Este projeto consiste na realização de um planejamento estratégico em uma estamparia da região 
de Florianópolis. A primeira e a segunda etapa dele baseiam-se na elaboração e aplicação de um 
treinamento para os colaboradores da organização. Feito isso, os colaboradores estarão aptos a 
participar do planejamento em si, que será conduzido pelos próprios membros do projeto, em um 
terceiro momento. E por último, será feita a elaboração de um documento com os resultados e 
relatórios para a empresa. 

(02/ 2019 – 08/ 2019) Implementação da filosofia 5S em uma ONG responsável pela reabil itação 
de animais silvestres em Florianópolis, SC. 
- O projeto consiste na implementação da filosofia 5s na ONG. Para isso, serão estudados os métodos 
e ferramentas e elaborado um treinamento que será ministrado para os colaboradores da 
organização que participarão da execução e da efetivação dos mesmos conduzidos pela equipe do 
projeto. 
 

 
HABILIDADES 
 
• Inglês – Intermediário; 

• Espanhol – Intermediário; 

• Microsoft Office; 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe. 



 

 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
• Monitor de 2 cursos de Microsoft Excel para a graduação (2019,  11 horas/cada); 

• Curso de Python (2018, 10 horas); 

• Curso de Planejamento Estratégico (2018, 10 horas); 

• Curso de Power Point e Oratória (2018, 8 horas); 

• Curso de Visual Basic for Applications – Excel (2018, 10 horas); 

• Curso de Microsoft Excel (2017, 11 horas);  

• Curso de Adobe Illustrator e Adobe Photoshop (2017, 8 horas). 

 


