Vinícius Cesar da Costa
Brasileiro, solteiro, 22 anos
Rua Hermínio Dal Mas, 615, Erechim – RS
(54) 99948 2049 | viniciuscc@outlook.com

Objetivo
Oportunidade na área de engenharia química ou de processos
Formação
Engenharia Química, Universidade Federal de Santa Maria, conclusão em dezembro/2017
Estudante em intercâmbio na Texas A&M University, nos EUA, de agosto/2014 a julho/2015
Experiência
Estagiário – FALCONI Consultores de Resultado





Atuação em projeto de consultoria para redução de despesas em rede de varejo
Atividades: busca por melhorias através de análise de dados e entrevistas com gestores, definição e negociação
de metas de melhoria com o cliente, elaboração de planos de ação, acompanhamento de resultados, elaboração
de ferramentas de gestão e de treinamentos sobre gestão para resultados
Utilização do método PDCA e ferramentas da qualidade, como Ishikawa, Pareto e 5W2H
Treinamentos recebidos: Excel, metodologia para solução de problemas, análises e finanças

Estagiário de Férias – Prati-Donaduzzi Medicamentos Genéricos




Julho 2017 – Dezembro 2017

Janeiro 2017 – Fevereiro 2017

Treinamentos teóricos diários nas áreas técnicas, de gestão, controle de qualidade e atividades documentais
Visitas a todos os setores da empresa para acompanhamento do dia-a-dia de atividades de cada área
Projetos realizados para desenvolver senso de liderança e capacitação para trabalho em equipe

Trainee em Pesquisa – Texas A&M University




Aplicação de conhecimentos na área de projeto, simulação, e otimização de processos
Revisão literária em produção de biodiesel e sustentabilidade em processos industriais
Trabalho realizado com foco em analisar a viabilidade da utilização de glicerina proveniente da produção de
biodiesel para a produção de ácido lático

Bolsista de Iniciação Científica – Universidade Federal de Santa Maria



Maio 2015 – Agosto 2015

Agosto 2012 – Julho 2014

Aplicação de conhecimentos de programação para otimização de reações químicas
Revisão de conceitos físico-químicos e termodinâmicos

Atividades Adicionais
Curso de Gestão Administrativa (SENAC, 40h, 2017)
Membro da EPEQ (Escola Piloto da Engenharia Química) – desenvolvedor e ministrante de curso de Excel avançado
(UFSM, 2015-2017)
Membro do Rotaract Club (voluntariado) – tesoureiro (2016) e responsável pelo desenvolvimento profissional dos
associados (2015)
Monitor das disciplinas Laboratório de Fenômenos de Transporte (UFSM, 2016) e Ferramentas Computacionais para
Engenharia Química (UFSM, 2015)
Membro do projeto Chemical Engineering Car Design – responsável pela seção de marketing (Texas A&M University,
2014-2015)
Qualificações
Inglês Avançado

Fortran

Excel Avançado

Aspen Plus

