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FORMAÇÃO 

 

Graduanda em Engenharia de Produção Mecânica na UFSC, previsão de conclusão para 2023. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

PET Engenharia de Produção (03/2018 – atual) 

 

Coordenadora de Projetos (12/2019 - atual)  
- Gerenciamento de todos os bolsistas na execução de projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão;  

- Busca por novos projetos técnicos nas áreas de interesse de cada bolsista;  

- Organização dos artigos e alocação dos mesmos nos respectivos congressos e revistas a serem 

publicados;  

- Capacitação de todos os membros no que tange Gerenciamento de Projetos; 

- Orientar a Trainee de Projetos na realização de suas atividades. 

 

Coordenadora do Grupo de Gestão da Qualidade (07/2019 – 12/2019) 

 -Gerenciar o sistema de gestão da qualidade do grupo PET Engenharia de Produção;  

- Manter o Tutor a par do desempenho do Sistema através da Reunião de Análise Crítica;  

- Revisar e manter adequados todos os documentos e registros físicos e virtuais do grupo e 

controlar as alterações feitas nos mesmos;  

- Acompanhar a criação, execução e prazos de verificação das ações corretivas;  

- Organizar e representar o Tutor em auditorias externas e internas;  

- Acompanhar os indicadores de desempenho e analisar anormalidades; 

- Orientar os membros do Grupo na realização de suas atividades. 

 

Trainee do Grupo de Gestão da Qualidade (03/2019 – 07/2019) 

-Auxiliar o Coordenador da Qualidade a controlar a documentação dos processos do grupo; 

-Organizar Seminário Interno de Planejamento (SIP); 

-Servir como suporte aos membros do PET Engenharia de Produção para dúvidas referentes ao uso 

da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

-Arquivar os documentos e cobrar dos grupos a execução de uma análise crítica após cada evento 

realizado, buscando melhoria contínua. 

 

Membro do Grupo de Gestão da Qualidade (09/2018 – 03/2019) 

- Dar suporte ao Trainee e ao Coordenador da Qualidade;  

- Auxiliar na manutenção do sistema de gestão da qualidade por meio da revisão de 

documentação, da análise de melhorias e do suporte aos membros do grupo. 

 

Representante do PET Engenharia de Produção no InterPET – SC (07/2018 – 07/2019) 

- 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 

 

Membro do Grupo Marketing & Eventos (03/2018 – 09/2018) 

- Planejar e realizar eventos externos; 

- Realizar pesquisas de mercado; 

- Melhorar a forma de comunicação com os clientes; 

- Analisar a satisfação dos clientes; 

- Aumentar a adesão de clientes nos eventos e processos seletivos. 

 

AIESEC Florianópolis (07/2017 – 09/2017) 

 

 Membro da área de Intercâmbios Corporativos 

- Prospectar vendas; 

- Analisar e avaliar currículos; 

- Selecionar os candidatos aptos ao programa de intercâmbio; 

- Orientar e preparar os candidatos quanto a entrevistas e processos de seleção; 

- Manter boa relação com os escritórios exteriores que recebem os intercambistas; 

- Acompanhar os indicadores de desempenho. 

 
 

PROJETOS REALIZADOS 

 

(2018 – 2019) Estudo da linguagem de programação Python visando a elaboração de um curso 
O projeto constitui-se do estudo dessa linguagem, orientado por um Professor do Departamento de 
Engenharia de Produção e Sistemas, visando a criação de um material didático a ser utilizado na disciplina 
de Informática para Engenharia de Produção, bem como de um curso extra-curricular promovido pelo 
grupo PET Engenharia de Produção para a comunidade acadêmica. 
 
(2019 - atual) Análise dos dados da pesquisa exploratória dos fatores geradors de altas taxas de 
reprovação na Engenharia de Produção da UFSC  
O resultado esperado par este projeto é a interpretação sobre a coleta de dados já execurada sobre a alta 
taxa de reprovações e da evaão dos cursos de Engenharia de Produção da UFSC. Desta forma, os resultados 
da análise de dados servirão como base para a tomada de decisão e a elaboração de planos de ação 
futuros junto ao Departamento de Eng. de Produção da UFSC e o colegiado dos cursos de graduação em 
Eng. de Produção da UFSC. 
 
 
 

HABILIDADES 

 

• Inglês – Avançado; 

• Francês – Básico; 

• Microsoft Office; 

• Python; 

• Gestão da Qualidade; 

• Gestão de Projetos; 

• Planejamento Estratégico; 

• Gerenciamento de Projetos. 

 



 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS  

 

• Intercâmbio pelo projeto social voluntário “Raise Your Voice” em Lima, Peru – (12/2017 – 01/2018, 90 

horas). 

• Trabalho voluntário no Asilo Irmão Joaquim – (02/2018 – 07/2018); 

• Representante do PET Engenharia de Produção junto ao grupo InterPET-SC. Responsável pela Comissão 

de Comunicação do InterPET (08/2018 – 02/2019); 

• Representante do PET Engenharia de Produção junto ao grupo InterPET-SC. Responsável pela Comissão 

de Secretariado do InterPET (02/2019 – 07/2019); 

• Curso de Microsoft Excel (2017, 12 horas); 

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

• Ministrante do curso de Power Point e Oratória (2018, 8 horas); 

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

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

• Monitora de um curso de Excel + VBA para a graduação (2018, 12 horas); 

• Monitora de um curso de Excel para a graduação (2018, 12 horas); 

• Ministrante de um curso de Excel para a graduação (2018, 12 horas); 

• Introdução ao mercado financeiro (2018, 2 horas); 

• Curso de Mendeley pela Biblioteca Universitária (2018, 1 hora); 

• Curso de Introdução ao Gerenciamento de Projetos pelo Instituto Bradesco (2020, 10 horas); 

• Membro discente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) da UFSC (2020); 

• Curso Intensivo de Oratória pela Protagozine Cursos (2020, 6 horas). 


