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Educação e Formação
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Engenharia Mecânica

Florianópolis-SC

2016 – Em andamento (Provável formatura 09/2019)

Experiências Profissionais
PET – Metrologia e Automação
Marketing

Florianópolis – SC
06/2016 – Atualmente

Estágio no Programa de Educação Tutorial (PET) – Metrologia e Automação, grupo formado por alunos
de engenharia da UFSC voltado à formação técnica e gerencial de excelência.

Principais atividades:
- Desenvolvimento de projetos em diferentes áreas da engenharia com foco na resolução de
problemas e aprendizagem rápida
- Apresentação semestral de seminários voltados à prática da oratória
- Responsável pela organização do processo de seleção de novos membros
- Atuação no desenvolvimento da estrutura de marketing para eventos e divulgação do grupo
- Organização de eventos para desenvolvimento pessoal e técnico da graduação
- Participação ativa no planejamento estratégico do grupo

Projetos Realizados/Em andamento:
- Instrumentação de uma bancada para teste de trocadores de calor poliméricos
- Análise da aplicação de manufatura aditiva em processos produtivos
- Desenvolvimento de uma estrutura para geração de vapor utilizando espelhos para reflexão
de raios solares

Competências adquiridas:
- Capacidade de planejar e coordenar atividades de projeto
- Capacidade de trabalhar com diferentes tipos e quantidades de dados
- Capacidade de lidar com cliente e suas expectativas
- Conhecimento nas áreas de programação e modelagem de estrutura
- Cultura do feedback

Experiências Adicionais
EC Language School
Curso intensivo de inglês

St. Julians-Malta
04/2014 – 06/2014

Competências adquiridas:
-Aperfeiçoamento da língua inglesa (Diploma nível B2)

OBR – Olimpíada Brasileira de robótica
Terceiro lugar geral estadual

Competências adquiridas:
- Contato com linguagens de programação
- Trabalho em grupo

Competências Técnicas e Pessoais
Softwares e Linguagens de Programação:
– Básico: Solidworks, MS Office, LabView, CorelDraw, Linguagem C

Idiomas:
– Português: língua materna
– Inglês: Intermediário
– Alemão: Básico

Principais Visitas Técnicas:
– Electro Aço Altona (Blumenau - SC)
– Karsten (Blumenau - SC)
– Cia. Hering (Blumenau - SC)
– Duas Rodas (Jaraguá do Sul - SC)
– Portobello (Tijucas - SC)
– Schaefer Yachts (Florianópolis - SC)

Espírito Santo - ES
08/2010

