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Pantanal  – Florianópolis (SC) 
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FORMAÇÃO 
 

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

Curso Técnico de Contabilidade (2014/2015, 3 semestres); Etec de Embu – Embu das Artes; 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

PET Engenharia de Produção (02/2020 - atual) 
 

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

Representante do PET Engenharia de Produção no InterPET – SC (02/2020 – 07/2020) 

- Reuniões quinzenais junto aos 18 PETs da Universidade Federal de Santa Catarina; 

- Posicionar o PET Engenharia de Produção nas discussões; 

- Informar o PET Engenharia de Produção das decisões tomadas no InterPET; 

- Responsável pela comunicação externa por parte do grupo InterPET; 

- Organizar a participação dos PETs da UFSC em congressos nacionais e regionais (SEPET, ENAPET e 

SULPET 

 
 

. 
CALIPRO - Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (02/2018 – atual) 
  
 
 Vice Presidente do CALIPRO (06/2019 – atual)  

- Gestão de todo Centro Acadêmico; 

- Planejamento estratégico do CALIPRO; 

- Revisão Tática do CALIPRO; 

- Realização de projetos de integração, comunição, acadêmicos e sociais. 

- Reformulação e readaptação do CALIPRO no período de isolamento social e posterior período de ensino 

remoto emergencial. 

 

Membro Construtor do CALIPRO  (02/2018 – 05/2019) 

- Organização e planejamento do marketing físico da 19ª edição da Original Para os Bohemios (festa oficial 

do curso de Engenharia de Produção com um público de 3000 pessoas). 

-Líder do Marketing Físico na 20ª edição da Original Para os Bohemios, reformulando toda a área e como ela 

aplicava o marketing físico. 



 

 

-Um dos membros responsáveis pela implementação de um projeto que visa informação a graduação sobre 

temáticas emocionais e direcionamento a apoio dessas. 

 

  

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. 
 

 

  
HABILIDADES 
 

• Microsoft Office (Excel, Power Point, Project, Visio e Word); 

• Profissionalismo; 

• Trabalho em Equipe; 

• Adaptação e flexibilidade; 

• SolidWorks; 

• Planejamento Estratégico. 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

• Curso de Diagnóstico e Gerenciamento de Projetos (2019, 8 horas); EJEP | UFSC - Florianópolis; 

• Curso de Planejamento Estratégico (2019, 7 horas); PET Engenharia de produção | UFSC – Florianópolis; 

• Curso de Lean Six Sigma – White Belt (2020, 3 horas). 

 

 

 

 


