Eduardo Martendal Cerrutti
Brasileiro, nascido em 16 de Maio de 1996
Rua João Pio Duarte Silva, 404, Córrego Grande,
88037-000, Florianópolis-SC, Brasil.
+55 48 99825-7004   eduardo.cerrutti@gmail.com

PONTOS PRINCIPAIS
- Capacidade comunicativa: habilidade de trabalho em equipe.
- Experiência de gerenciamento e execução de projetos.
- Criatividade e adaptabilidade para resolução de problemas.
- Pensamento inovador: 2 anos trabalhando com pesquisa científica.

IDIOMAS
Português
Inglês
Espanhol

EDUCAÇÃO
Graduação em Engenharia Mecânica

2015 – Atualmente

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Florianópolis-SC, Brasil

SOFTWARES E LINGUAGENS DE
PROGRAMAÇÃO
MS Project, MATLAB, C

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Consultor | Projetista

02/2017 – Atualmente

PET-MA (PET-Metrologia e Automação)

Florianópolis-SC, Brasil

Consultor de projetos como membro do grupo PET-MA em várias áreas de
pesquisa em engenharia, possuindo como clientes alguns laboratórios do
Centro Tecnológico (CTC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC):
-

PET-MA (PET-Metrologia e Automação): Desenvolvimento de
dashboards automatizadas, através de programação em VBA,
focando no controle e monitoramento de atividades gerencias
internas do grupo PET-MA (02.2017 – 07.2017);

-

Instituto de Eletrônica de Potência (INEP): Projeto e análise térmica
de um calorímetro, de vazão mássica de ar, para medição da
eficiência energética em aparelhos eletrônicos de alta frequência,
através de simulação e testes instrumentados (03.2017 – 08.2018);

-

Laboratório de Mecânica de Precisão (LMP): Retrofitting e
otimização de sistema depositor de pó metálico para processo SLM
(Selective Laser Melting). Viabilizando o processamento de
manufatura aditiva em leito de pó metálico no LMP (02.2018 –
Atualmente).

Solidworks, ANSYS
Structural
Parcote Office

EVENTOS ORGANIZADOS
04/2017

Organizador
Semana de Capacitação
PET-MA

06/2018

Ministrante
Treinamento de Oratória

Coordenador do Processo Seletivo

08/2017 – 10/2017

PET-MA (PET-Metrologia e Automação)

Floranópolis-SC, Brasil

Recrutador de estagiários para o Programa de Educação Tutorial (PET) – MA.
Grupo formado por 12 alunos de engenharia da UFSC, voltado à formação
técnica e gerencial de excelência, dando ênfase à multidisciplinaridade e ao
trabalho em equipe.
-

Organização de eventos de divulgação do grupo e do processo
seletivo;

-

Prática da oralidade através da apresentação de seminários;

-

Desenvolvimento gerencial;

-

Organização pessoal e gerenciamento mais eficiente do tempo.

EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS
Presidente

01/2018 – 07/2018

Atlética de Engenharia Mecânica e
Engenharia de Materiais da UFSC

Florianópolis-SC, Brasil

Presidente da Assosciação Atlética Acadêmica de Engenharia Mecânica e de
Engenharia de Materias da UFSC. Entidade responsável por promover esporte,
lazer e relações interpessoais entre os graduandos e pós-graduandos, focando
na qualidade de vida do meio acadêmico.
-

Implementação e execução do plano de ação do planejamento
estratégico baseado em OKRs;
Responsável por alinhar e engajar mais de 30 membros estudantes
para alcançar os objetivos estabelecidos;
Organização de eventos e de campeonatos oferecidos ao meio
acadêmico;
Aperfeiçoamento do trabalho em equipe e relações interpessoais.

