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Graduando em Engenharia de Produção Elétrica. UFSC, previsão de conclusão para 2024. 

 

 

 
Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (03/2021 - atual) 
- 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. 

 

Auxiliar de Gestão 

- Auxiliar na administração, planejamento e controle da Microempresa; 
- Responsável pela comunicação com clientes e fornecedores; 
- Realizar atividades solicitadas pelo Gestor da Microempresa. 

 

 
Diretor da equipe de Marketing  (12/2019 - 12/2020) 
- Gerenciar a equipe de Marketing na divulgação de Projetos e Eventos; 
- Manter os demais membros da diretoria a par do desempenho dos membros da equipe; 
- Estruturar o Marketing Estratégico da entidade; 
- Acompanhar a execução e prazos de atividades do grupo de Marketing; 
- Organizar e delegar tarefas internas; 
- Acompanhar o desempenho do grupo através da análise do mapa estratégico (BSC); 
- Representar a Associação perante ao Departamento e demais lideranças; 
- Realizar feedback mensal aos membros do grupo. 
 
Membro da equipe de Marketing  (08/2019 - 12/2019) 
- Auxiliar na organização de Projetos e Eventos que visam a integração da Graduação de 
Engenharia de Produção da UFSC, através de atividades desportivas; 
- Construção de conteúdo para as mídias sociais; 
- Responsável pela divulgação de Projetos e Eventos, tanto de maneira física como digital; 
- Realizar tarefas solicitadas pelo Diretor da equipe de Marketing. 

 
 
 
 

 



 

 

 
(2020) Comissão Organizadora do InterAtléticas UFSC de E-Sports. 
O projeto constituiu-se em presidir a Comissão Organizadora do InterAtléticas de E-Sports. Dentre as 
atividades realizadas, estavam: estruturar, organizar e orçar eventuais custos para a realização da 
primeira edição do InterAtléticas de E-Sports. 
 
(2020) Comissão Organizadora da XXII Original para os Bohemios. 
O projeto constituiu-se em auxiliar a equipe de Marketing Digital da Comissão Organizadora da 22ª ed. 
da festa do curso de Engenharia de Produção da UFSC, realizando ações de marketing através das 
plataformas digitais. 
 
(2019) Organização do JIPROS (Jogos Internos da Produção). 
O projeto consistuiu-se em organizar a edição do segundo semestre letivo de 2019 dos Jogos Internos 
da Produção: uma competição de futebol de salão, disputada em formato interfases. 
 
(2019) Organização do JEEP (Jogos Entre Entidades da Produção). 
O projeto consistuiu-se em organizar a primeira edição dos Jogos Entre Entidades da Produção: uma 
competição com modalidades desportivas entre as entidades acadêmicas da Graduação de Engenharia 
de Produção da UFSC. 
 

 

 
• Inglês – Intermediário; 

• Microsoft Office; 

• Ferramentas do Google; 

• Adobe Photoshop – Avançado; 

• Python e C++ – Básico; 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Oratória e Didática. 

 
• Tutor de Física – Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM/UFSC (2018 - 2019);  

• Curso de Design Gráfico – Udemy (2020, 32 horas); 

• Presidente da Comissão Organizadora – InterAtléticas UFSC de E-Sports (2020); 

• Conhecimento em SQL e softwares de gerenciamento de bancos de dados (SGBD). 


