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Graduando em Engenharia de Produção Elétrica. UFSC, previsão de conclusão para 2023. 

 

 

 

Líder do PET Engenharia de Produção (01/2021 – atual) 

-Auxiliar o professor Tutor no acompanhamento do grupo; 

-Representar, quando necessário, o Tutor e/ou o grupo perante outras entidades ou em eventos; 

-Supervisionar os 14 membros com relação ao cumprimento de seus horários e atividades; 

-Auxiliar o Tutor no processo de seleção;  

-Assegurar que os processos realizados estreguem suas saídas pretendidas. 

  

Coordenador do Grupo de Desenvolvimento Humano (08/2020 – 12/2019) 

-Orientar e coordenar as atividades do grupo; 

-Contato com outras entidades para parcerias; 

-Planejamento, execução e gestão de eventos internos de acordo com a norma ISO 9001; 

-Auxiliar na promoção de atividades que complementam a formação acadêmica e desenvolvam as 

habilidades pessoais dos membros do grupo; 

-Participar das decisões estratégicas do PET Engenharia de Produção. 

 

Coordenador do Grupo de Gestão da Qualidade (01/2020 – 08/2020) 

-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. 

 

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

-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. 

 

Coordenador de 5s  (07/2019 – 12/2019) 

- Coordenar os membros do grupo PET de modo a manter o ambiente limpo, organizado, eficiente 
e agradável; 
- Ministrar treinamento para os novos membros; 



 

 

- Criar ações para manter os membros motivados com a Filosofia 5s. 

 
Membro do Grupo de Gestão da Qualidade (01/2019 – 07/2019) 

- 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. 

 

Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (09/2018 - 12/2018) 

- Organizar 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; 
- Administrar o site e as demais redes sociais do grupo, como Facebook, Instagram e LinkedIn; 
- Discussão de ideais inovadoras e brainstorm relacionadas ao marketing e divulgação. 

 

 

(2019 - atual) Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a 
norma ISO9001:2015 em uma policlínica. 
O projeto consistui-se em implementar um sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO 
9001:2015, realizado por meio de uma pesquisa-ação em uma empresa do ramo da saúde: uma policlínica. 
 
 
(2019) Realização de um planejamento estratégico em uma Organização Não Governamental em 
Florianópolis, Santa Catarina. 
O projeto consiste na realização de um planejamento estratégico. Para isso, será estudado os métodos e 

as ferramentas e elaborado um treinamento que será ministrado para os colaboradores da organização que 

participarão do planejamento conduzido pela equipe do projeto. 

 
(2018) Estruturação do contato com alunos egressos do curso de Engenharia de Produção da UFSC 
O projeto consiste na elaboração de um método de avaliação dos egressos do curso de Engenharia de 

Produção, com o propósito de mensurar diversos fatores relacionados à efetividade do curso enquanto as 

necessidades do mercado de trabalho. 

 

 

• Inglês – Avançado; 

• Francês – Básico; 

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

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Gestão da Qualidade; 

• Planejamento Estratégico. 

 



 

 

• Curso de Microsoft Excel (2018, 11 horas); 

• Curso de Power Point e Oratória (2018, 8 horas); 

• Curso de Planejamento Estratégico (2019, 8 horas); 

• Curso de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 9001:2015 (2019, 8 horas); 

• Participação em uma auditoria de recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade (2019, 10 horas);  

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

• Curso de Programação em Python (2019, 12 horas); 

• Curso de Gerenciadores Bibliográficos Mendeley (2018, 2 horas); 

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

• Monitor de 2 cursos de Microsoft Excel para a graduação (duração de 11 horas); 

• Ministrante de um Curso de Sistema de Gestão da Qualidade (duração de 8 horas); 

• Ministrante de um Workshop de Mapeamento de Processos; 

• Ministrante de um Curso de Excel (duração de 8 horas); 

• Curso de linguagem de programação R (duração 16 horas); 

• Curso de Auditor Interno da Norma ISO 9001:2015 (duração 24 horas); 

• Realização de uma auditoria interna no setor da qualidade de uma empresa do ramo tecnológico; 

• Curso de introdutório de SCRUM (2020, 4 horas); 

• Curso de Previsão de Demanda (2020, 2 horas). 


