Senior UX Designer
Prisma Consultoria de Design – cliente Duratex
Jun 2018 – Jul 2018
Pesquisa de taxonomia, melhorias na experiência do usuário, fluxogramas,
flow maps, arquitetura da informação, prototipação, entre outros.
Facilitadora de workshop de Design Thinking
São Paulo Digital School
Sep 2017 – Dec 2017
Produção de conteúdo educacional do tipo workshop introdutório à
metodologia de Design Thinking, com foco em iniciação na área,
conceituação e planejamento. Facilitação junto aos alunos do conteúdo por
meio de exercícios práticos e exposição teórica através de conteúdo
midiático.
Consultora de Ux
Kfraft Consultoria - Maio/2017
http://kconsulting.com.br
Como consultora de design, eu procuro entender os valores, o estágio, o
mercado e os produtos das empresas, para, através da metodologia do
design thinking propor o que melhor possa ajudar o cliente a resolver os
pontos que são críticos descobertos na fase de pesquisa, ou trazidos pelos
envolvidos. Faz parte do processo, prototipar, fazer pesquisas, testes de
usabilidade, layouts, código front-end e entregar o produto pronto.
Product Designer
Embratel Telecomunicações - Outubro/2014 - Abril/2017
http://portal.embratel.com.br/cloud/index.php
Desenvolvimento de soluções digitais baseadas na estratégia de Design
Thiking, usando a metodologia lean. Responsável por planejar, executar,
acompanhar e cooperar em todos os estágios: insights, validações,
prototipação, desenvolvimento, requisitos junto à TI, teste e lançamento
dos produtos.

UX Designer/Front-end
Mandic Cloud Solutions - Julho/2014 - Setembro/2014
https://www.mandic.com.br
Responsável pela nova interface do painel do cliente, pelo novo conceito,
pela pesquisa de mercado, protótipo e análise de requerimentos.
Webdesigner
Mandic Cloud Solutions - Março/2013 - Junho/2014
https://www.mandic.com.br
Responsável por todo o processo de design da área de marketing, como
implementação de páginas, lançamento de novas versões do e-commerce,
ajuda na organização de eventos, ajuda na coordenação de campanhas de
marketing, como Black Friday, produção de e-mail marketing, brindes,
diagramação, folders, pamfletos, cartões de visitas, marcas e outros.
Responsável pela validação das identidade das peças produzidas por
parceeiros e pela aplicação da marca em produtos internos.
Designer Gráfica
Certisign Certificadora Digital - Maio/2012 - Fevereiro/2013
https://www.certisign.com.br
Responsável por todo o processo de Design dentro da área de marketing,
produção de peças para eventos comobrindes, lâminas, adesivagem de
stands, convites, panfletos, cartões de visitas, marcas, etc.
Responsável pela validação da identidade visual e guidelines utilizadas na
agência parceira, além da criação dos conceitos visuais utilizados na
comunicação e campanhas.
Escolaridade
Curso extensivo de usabilidade - teoria e prática
Oxigênio Aceleradora - Junho de 2017
https://oxigenioaceleradora.com.br
Curso extensivo de usabilidade - torne seu produto mais fácil de usar
Coletividad - Maio de 2017
http://www.coletividad.org
Curso extensivo - UX e Usabilidade aplicados à web e mobile
Caelum - Julho 2016 a Agosto 2016
https://www.caelum.com.br

Escolaridade
Bacharelado em Design Gráfico
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo - Fev 2006/Dez 2009
http://www.belasartes.br/site
Técnico em Design Gráfico
ETEC José Rocha Mendes - Fevereiro 2003/Julho 2004
http://etecjosero.dominiotemporario.com

Habilidades
- HTML5
- CSS3
- Javascript
- Product Design
- Design de Interface
- Design Thinking
- Prototipação
- Testes com usuários
- Metodologias ágeis
- Entrevistas com usuários
- Pesquisas
- Arquitetura da Informação
- Design Gráfico

