
Anna Clara Sena Ribeiro 
Brasileira, solteira, 20 anos 
Rua Capitão Romualdo de Barros  
Carvoeira – Florianópolis (SC) 
Telefone: (98) 98169-7440/ annaclarar@gmail.com   
 

FORMAÇÃO 
 
Graduanda em Engenharia de Produção Civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Previsão 
de conclusão em 2023. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
PET Engenharia de Produção  (2018 - atual) 

Trainee da Coordenadoria de Projetos (08/2020 – atual) 
A trainee da coordenadoria de projetos auxilia as atividades da coordenadora do 
grupo, buscando aprimorar os processos já existentes e se capacitando na área de 
gerenciamento de projetos. 
 

 Coordenadora do grupo de Marketing e Eventos (02/2020 – 08/2020) 
- Gerenciamento da equipe de marketing para organização de eventos voltados para 
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; 
- Criar ações para o aumento da adesão do cliente; 
- Treinamento de capacitação em marketing para os novos colaboradores. 

 
Membro do Grupo de Gestão da Qualidade (08/2019 – 02/2020) 
- Dar suporte ao Trainee e ao Coordenador da Qualidade;  
- Auxiliar na manutenção do sistema de gestão da qualidade por meio da revisão 
dedocumentação, da análise de melhorias e do suporte aos membros do grupo. 

 
Coordenadora de 5S  (02/2019 – 08/2019) 
- 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 Marketing e Eventos  (09/2018 – 08/2019) 
- Controle e divulgação de atividades e eventos realizados para a Graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Divulgação da empresa através de plataformas digitais e conversas boca-a-boca; 
- Realizar atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing &Eventos. 
 

 
A7 Atlética de Engenharia de Produção UFSC  (03/2018 – 08/2018)  

Membro da Diretoria de Marketing 

- Administração dos veículos de comunicação da entidade; 



 

 

- Criação de produtos; 
- Administração de vendas e pedidos da loja de produtos; 
- Criação de artes para os veículos de comunicação. 
 
 
 

Construtora BERG Engenharia Ltda.  (2014 – 2018)  
Summer Internship 

- Estágio de 20 horas semanais durante os meses de dezembro a fevereiro; 
- Funções administrativas; 
- Relacionamento com clientes. 
 

 

 

PROJETOS REALIZADOS 
 
(2019) – Simulação de uma análise de custos através de um software de redução de custos em 
uma entidade estudantil 
A pesquisa consiste em realizar simulação de análise de custos em uma entidade estudantil da 
UFSC. Primeiramente, será feito um levantamento dos processos, bem como seu entendimento e 
seus respectivos tempos. Também, será realizada uma simulação dos custos envolvidos a fim de 
identificar possibilidades de redução para os mesmos. 

(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 gra duação em 
Eng. de Produção da UFSC. 
 
(2019) Mapeamento de Processos em uma Organização Não Governamental em Florianópolis, 
Santa Catarina 
Objetivando tornar os processos mais eficientes e eliminar os desperdícios, foi desenvolvido um 
modelo to-be dos processos selecionados pela empresa e elaborado um manual dos 
procedimentos mais críticos da organização.  

(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. 

 

 
HABILIDADES 
 
• Inglês - Fluente; 

• Alemão -  Básico; 

• Microsoft Office; 



 

 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Análise Gerencial de Custos; 

• Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Planejamento Estratégico; 

• Mapeamento de Processos. 

 
 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
• Curso de Introdução ao Customer Success – RD University (2020, 2 horas); 

• Curso de Introdução ao Inside Sales – RD University (2020, 1,5 horas); 

• Curso de Fundamentos da Administração Financeira – FGV Onlie (2020, 5 horas);  

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

• Curso de Mapeamento de Processos (2019, 4 horas); 

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

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

• Curso de Microsoft Excel (2018, 12 horas); 

• Curso de PowerPoint e Oratória (2018, 12 horas); 

• Experiência Internacional: High School Exchange Program – USA (2016); 

• Conhecimento básico em Programação em C,C++ e Arena Simulation;  

• Conhecimento intermediário em AutoCAD, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop; 

• Participação no Missão Ubuntu: projeto social voltado ao público infanto-juvenil em São Luís – 
MA;  

• Participação no Projeto Ajude-nos a Ajudar: projeto social voltado ao público infanto-juvenil 
em São Luís – MA;  

 


