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FORMAÇÃO 

Graduando em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2021. 

Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio (2012-2014). Instituto Federal 

Catarinense (IFC). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

PET Engenharia de Produção - 07/2017 – Atual 

 

Líder (07/2019 – atual) 

 

Coordenador do grupo de Desenvolvimento Humano (03/2019 – 07/2019) 

- 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 (02/2018 – 07/2018) 
- 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 a 

atingir objetivos e metas pessoais pelo processo de coaching; 

- Responsável por obter duas visitas técnicas, uma parceria com entidade, implementação do 

“english day” e meditação no ambiente de trabalho. 
 

Coordenador do programa 5s (02/2018 – 07/2018) 

- Coordenar o programa 5s para um grupo de 15 pessoas; 

- 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 de Marketing e eventos (07/2017 - 12/2017 e 07/2018 – 12/2018) 

- Organização de eventos para a comunidade acadêmica que contribuam para o 

desenvolvimento técnico e pessoal, como palestras, cursos e visitas técnicas; 

- Divulgação das atividades realizadas pelo grupo; 

- Levantamento, através de pesquisas de mercado, das áreas e temas relacionados à 

engenharia de produção a fim de adequar as necessidades da graduação aos eventos do 

grupo; 

- Responsável por ideias inovadoras e brainstorm relacionadas ao marketing e divulgação. 

 

Parking Attendant – Northstar Ski Resort Califórnia (EUA) (12/2018 - 03/2019) 

- Orientar e direcionar os clientes no estacionamento em um Ski Resort localizado em Truckee -

Califórnia (EUA); 

- Fazer o contato inicial e sanar as dúvidas dos clientes. 

 

A7 – Atlética de Engenharia de Produção (08/2016 - 07/2017) 

- Organização de eventos de integração para graduação, bem como fomentar o esporte; 

- Responsável pela organização do primeiro campeonato de poker em parceria com outra 

atlética, captando mais de R$ 1000,00 em prêmios; 
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- Responsável pela criação de artes e estratégias de marketing. 

 

 

 

Guarda Vidas Civil (12/2016 – 02/2017 e 12/2017 – 02/2018) 

- Realização de treinamento de salvamento aquático e primeiros socorros (1 mês); 

- Monitorar as praias do norte de Florianópolis, socorrer vítimas de afogamento e realizar 

primeiros socorros na orla da praia; 

 

PROJETOS REALIZADOS 

2018 - Balanceamento de Linha de Produção em uma fábrica de produtos de higiene 

- O objetivo desse projeto foi definir, em função da demanda, a quantidade de funcionários a 

ser alocada em cada máquina. Através de modelos matemáticos definir o melhor 

balanceamento e layout da linha de produção, visando um melhor aproveitamento dos 

recursos e redução de custos. 

 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

• Curso de Sistema de Gestão da Qualidade (2016), UFSC; 

• Curso de Introdução a Linguagem R (2017), UFSC; 

• Curso de Excel (2017, 10 horas), UFSC; 

• Curso de Planejamento Estratégico (2017, 9 horas), Neuron Consultoria; 

• Curso em Mercado de Ações (2017, 12 horas), UFSC; 

• Curso Reaprendizagem Criativa (2018), Murilo Gun; 

• Curso de BPM (Business Process Management) (2018, 20 horas), Neuron Consultoria; 

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

• Workshop Problem Solving (2018), UFSC; 

• Workshop Mindfullness (2018), UFSC. 

 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Trabalho voluntário Casa Lar EMAÚS (08/2017 – atual) – Apoio pedagógico para crianças; 

• Experiência em ferramentas do Office, conhecimento avançado em Excel, conhecimento 

intermediário em Power Point e Word; 

• Monitor de 2 cursos de Excel para a graduação (duração de 10 horas cada um); 

• Ministrante do Workshop de Mapeamento de Processos para a Semana Acadêmica de 

Engenharia de Produção; 

• Inglês – Avançado; 

• Francês – Intermediário; 

• Espanhol – Básico;  


