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Experiências Acadêmicas
Projeto de Extensão envolvendo robótica educativa com o robô lego mindstorms NXT e o conceito de escola acessível.
Realização de pesquisa sobre programação para crianças e ministração de dois minicursos sobre o Scratch .
Projeto de Pesquisa para avaliar a possibilidade de utilizar-se carvão de capim elefante como adsorvente de corantes.

Idiomas
Inglês – nível intermediário

Experiência
ITEP JR
2015 a 2017
· Diretora Geral
· Responsável pelo Planejamento Estratégico (revisão e monitoramento);
· Articular e alinhar as Diretorias conforme as estratégias da empresa;
· Orientar e supervisionar os Diretores em seus respectivos projetos;
· Conduzir a elaboração e implementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da empresa,
visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade;
· Conduzir reuniões gerais e de diretoria;
· Organização e realização do processo eleitoral;
· Ter conhecimento e controle de toda funcionalidade interna da empresa;
· Representatividade da empresa perante a FEJERS e o NEJSM.
· Gerente de Projetos Externos
· Trabalhar juntamente com o Diretor de Projetos, de forma a auxiliar a gerenciar os projetos de consultoria em
gestão empresarial existentes na empresa.
· Gerente de Acompanhamento do Colaborador
· Trabalhar juntamente com o Diretor de Gestão de Pessoas, analisando as ferramentas utilizadas (planilha de
performance e desempenho) para analisar a situação dos colaboradores e da empresa como um todo.
· Consultora
· Realização de consultoria na área de melhoria de processos envolvendo mapeamento de processos e gestão de
indicadores;
· Projetos internos e atividades operacionais e táticas solicitadas relacionadas ao setor da qualidade e de projetos.

Educação
ENGENHARIA QUÍMICA | [DATA DE OBTENÇÃO] | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMPUS IBIRUBÁ
ENSINO MÉDIO | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMPUS IBIRUBÁ
ENSINO FUNDAMELTAL | 2010 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER

Cursos
Minicurso Indústria de Celulose: Energia e Meio Ambiente (CONEEQ)
Alta Produtividade com Qualidade é Possível? (ITEP Jr.)
Gestão de Indicadores (ITEP Jr.)
Planejamento Estratégico BSC (ITEP Jr.)
MS Project (ITEP Jr.)
Excel Avançado (ITEP Jr.)
Spin Selling (ITEP Jr.)
5S (ITEP Jr.)
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