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Coordenador do Grupo de Marketing & Eventos (08/2019 - atual) 
- Gerenciamento da equipe de marketing para organização de eventos voltados para a  
comunidade  acadêmica, como palestras, cursos e visitas técnicas; 
- Levantamento, através de pesquisas de mercado, das áreas e temas relacionados à 
Engenharia de Produção para serem oferecidos à comunidade acadêmica; 
- Uso dos meios de comunicação para divulgação da equipe; 
- Análise da satisfação do cliente por meio de questionários enviados após os eventos; 
- Treinamento de capacitação em marketing para os novos colaboradores. 

 
Coordenador de Projetos (01/2019 - atual) 
- Gerenciamento de todos os bolsistas ne 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 a serem 
publicados; 
- Organização de um Projeto Técnico integrado em uma Organização Não Governamental; 
- Gerenciamento de Projetos através do software Microsoft Project; 
- Liderança em reuniões com os professores do Departamento de Engenharia de Produção e 
Sistemas da UFSC. 

 
Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (01/2018 - 12/2018) 
- 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; 
- Utilização e readequação de Procedimentos e Registros da Qualidade para a execução dos 
processos de divulgação, organização, planejamento e execução. 
- Realização de  atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing &Eventos; 
- Estreitamento da relação com os professores do departamento, através de entrevistas e 
parabenização nos aniversários, a fim de horizontalizar o contato entre a entidade e o corpo 
docente do curso; 
- Levantamento, através de pesquisas de mercado, as áreas e temas relacionados à engenharia 
de produção, a fim de adequar as necessidades da graduação aos eventos do grupo. 

 

 
(2019 – atual) – Mapeamento de processos e redução de custos: um estudo de caso em uma 
entidade estudantil 
O projeto consiste em levantar os processos e seus respectivos tempos, além do levantamento de 
custos e tributos neles envolvidos. Após isso, será realizada uma metodologia de custos, a fim de 



 

 

definir o sistema a ser utilizado. Por último, o projeto terá como saída um relatório geral para a 
entidade com sugestões de melhorias. 
 
(2018/2019) – Balanceamento de uma linha de produção no setor de manufatura em uma indústria 
de produtos de higiene pessoal 
O projeto consiste em realizar o balanceamento de linhas de produção de uma empresa de 
produtos de higiene da região de florianópolis. O objetivo desse projeto é definir, em função da 
demanda, a quantidade de funcionários a ser alocada em cada máquina. A primeira etapa do projeto 
consistiu em realizar o mapeamento dos processos e uma cronoanálise para definição de tempos e 
melhor entendimento do sistema. Na sequência, através de modelos matemáticos, foi definido o 
melhor balanceamento e layout da linha de produção, visando um melhor aproveitamento dos 
recursos e redução de custos. Dessa maneira, pode-se concluir qual é a quantidade ideal de 
máquinas e colaboradores conforme a demanda estabelecida.  
 
(2018) – Criação do Procedimento de Coaching para o PET Engenharia de Produção 
O projeto consistiu em formalizar o procedimento de Coaching realizado pelo grupo de 
Desenvolvimento Humano no PET Engenharia de Produção, sendo feito um mapeamento de 
processos, com criação de fluxogramas através do Microsoft Visio Software. O procedimento se 
inseriu aos demais procedimentos da entidade, conforme o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
(2017) – Análise da viabilidade econômica de um investimento em uma linha produtiva à produção 
de batatas ondulada e palhas numa indústria alimentícia do sul do Brasil 
O projeto foi um trabalho realizado no primeiro semestre da graduação para a disciplina de 
Introdução à Engenharia de Produção e consistiu em prever valores futuros relacionados ao 
investimento numa nova linha de produção, essencialmente ao retorno do investimento, 
demonstrando, através de metodologias matemáticas, a rentabilidade do mesmo. Para tanto, foi 
necessário buscar conceitos de Engenharia Econômica, disciplina lecionada apenas na sexta fase de 
Engenharia de Produção Mecânica.  
 

 
Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção (CONBREPRO 2018) 
Análise da viabilidade econômica de um investimento em uma linha produtiva à produção de 
batatas ondulada e palhas numa indústria alimentícia do sul do Brasil ; 
 
The Third European International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 
(IEOM – Pilsen 2019)  
Workmanship Balancing of a Production Line In Personal Care Industry. 
 

 
• Alemão – Básico; 

• Inglês – Intermediário II; 

• Português – Fluente; 

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

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Gerenciamento de Projetos; 

• Conhecimento básico em SQL, C/C++, Python, VBA, SolidWorks e Arena Simulation; 

• Profissionalismo 

 



 

 

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

• Curso de Princípios de Elaboração de Artigos (2017, 4 horas); 

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

• Curso de Power Point (2017, 8 horas); 

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

• Curso de Visual Basic for Applications – Excel (2019, 12 horas); 

• Curso de Sistema de Gestão da Qualidade para a graduação (8 horas); 

• Curso de Python (2018, 12 horas); 

• Segundo encontro dos grupos PET de Santa Catarina (2018, 8 horas); 

• Trabalho voluntário Asilo Irmão Joaquim (2018) – Visitas mensais ao asilo; 

• Monitor do curso de Microsoft Excel para a graduação (12 horas); 

• Monitor do curso de Microsoft Power Point para a graduação (8 horas); 

• Ministrante de 1 curso de Excel para a graduação (12 horas); 

• Aluno Tutor durante o Ensino Médio, lecionando aos estudantes conteúdos de Matemática, Química 
e Física;  

• Recebimento de medalha na Olimpíada Catarinense de Química (2016); 

• Certificado de Desempenho Acadêmico na Universidade Federal de Santa Catarina nos semestres 
2017.1, 2017.2, 2018.1, 2018.2 e 2019.1 assinado pelo pró-reitor. 

• Durante o Ensino Fundamental e Médio – Brusque (SC) – liderarança num “Arrastão”, evento escolar 
que consistia em arrecadar roupas pelos bairros, as quais eram doadas para comunidades carentes 
de Santa Catarina; 

• Durante o Ensino Médio, participante ativo das disciplinas opcionais de Matemática, Química e Física 
Avançadas. 

• Organizador e promotor de um Projeto Técnico Social realizado em uma ONG da Grande 
Florianópolis, objetivando gerenciar 5 diferentes projetos técnicos, com impacto direto à sociedade. 

 

 


