Tássia Helena Pozzobon Felin
Brasileiro, Solteira, 22 anos
Avenida Assis Brasil, 468, apto 05
CEP 96065-010 – Três Vendas – Pelotas – RS
Telefone: (55) 99687-6550 / E-mail: tassiafelin@hotmail.com

FORMAÇÃO
Engenheira Química pela Universidade Federal de Santa Maria na turma 2017/2.

CARGO PRETENDIDO
Engenharia química e/ou áras afins.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Bolsista de Iniciação científica no Laboratório de Bioprocessos do curso de
Engenharia
Química
da
Universidade
Federal
de
Santa
Maria
De 1 de setembro de 2014 até 21 de julho de 2017.
Trabalhos temporários de férias como garçonete, faxineira e cuidadora de crianças.
Cerca de 3 meses cada nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Estágio obrigatório
Alimentícios S.A.

para

conclusão

do

curso

na

Empresa

Fragole

Produtos

Localizada na cidade de Pelotas/RS, de 24 de julho de 2017 a 1 de novembro de 2017, 44
horas semanais. Cargo: Controle de qualidade.
Controle de Qualidade na Empresa Fragole Produtos Alimentícios S.A.
Localizada na cidade de Pelotas/RS, de 06 de novembro de 2018 até o momento.
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Línguas
 Espanhol Internediário a fluente;


Inglês intermediário;



Italiano básico;

Softwares


Pacote Office ® avançado;



Statistica ® básico;



Matlabe ® básico;



Autocad ® básico;

[Escolha a data]

Publicação de trabalhos
 Resumo em anal "Produção de enzimas celulíticas por fermentação em estado sólido" na
30ª Jornada Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria, realizada em
outubro de 2015;
 Resumo em anal "Produção de biodiesel em pequena unidade de produção" na 31ª Jornada
Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria, realizada em outubro de
2016;
 Artigo "Solid-state fermentation for production of gibberellic by Gibberella fujikuroi using
rice bran and malt residue as substrates" aceito a publicação na editora Elsevier em 17 de
fevereiro de 2017.
Visitas técnicas durante a graduação
 Usina piloto de etanol da Universidade Federal de Santa Maria em 19 de setembro de 2014;
 Bianchini S.A beneficiadora de soja na cidade de Rio Grande/RS em 10 de outubro de 2016;
 Cervejaria Heiniken na cidade de Gravataí/RS em 10 de outubro de 2016;
 Adama Brasil produtora insumos agrícolas localizada na cidade de Gravataí em 11 de
outubro de 2016;
 TANAC sintetizadora de taninos localizada na cidade de Rio Grande/RS em 11 de outubro de
2016.
Cursos durante a graduação
 I semana acadêmica da Engenharia Química – I SAEQ de 15 a 19 de setembro de 2014 com
duração de 24 horas;
 Minicurso de tecnologias aplicadas a indústria de laticínios realizado em 18 de setembro de
2014;
 Curso de Química Forense realizao em 27 de setembro de 2014 com duração de e 8 horas;
 Curso de Inglês Four Skills I, realizado no segundo semestre de 2014 com duração de 40
horas;
 Curso Desafios tecnológicos na exploração e produção no pré-sal: do campo à distribuição
de derivados de petróleo e gás natural realizado 29 e 30 de agosto de 2015 com duração de
12 horas.
 Curso de Sustentabilidade de biocombustíveis através do ciclo de vida realizado nos dias 18,
19 e 20 de novembro de 2015 totalizando 18 horas;
 II semana acadêmica da Engenharia Química – II SAEQ de 17 a 21 de outubro de 2016 com
duração de 40 horas;
 Workshop BetaEQ de processos seletivos realizado no dia 10 de setembro de 2016 com
duração de 6 horas
 Minicurso Viaggiare e Studiare in Italia attraverso il Cinema realizado nos dias 07, 08 e 09
de fevereiro de 2017 com duração de 12 horas.
 Minicurso Viaggiare e Studiare in Italia realizado nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2017
com duração de 12 horas.
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