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Perfil
Coordenação de projetos de sistemas e produtos interativos. O foco do meu trabalho está voltado
para pesquisa e design centrado no usuário. Atuo como designer de interação e arquiteto de
informação.

Escolaridade
Especialização em Design de Interação
Pós-graduação concluída em abril de 2008 na Puc-Minas - Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais.
Comunicação Social - Habilitação em Produção Editorial
Graduação concluída no primeiro semestre de 2006 no Uni-BH - Centro Universitário de Belo
Horizonte.

Experiência Profissional
Mapa Digital: designer de interação e arquiteto de informação pleno (Atual)
Coordenação da equipe de design da experiência do usuário. Realização de pesquisas e
análises de usabilidade; atuação em projetos de design centrado no usuário; criação de
benchmarks, wireframes e diagramas de interação; e planejamento de estratégias para projetos
de web sites e sistemas interativos.
Uni-BH: designer de interface / web designer
Experiência de 4 anos. Responsável pela criação e manutenção do web site, web sites internos,
hotsites, intranets, campanhas on-line e interfaces dos sistemas do Uni-BH.
Freelancer
Criação de web sites (arquitetura de informação, design de interface e montagem em CSS).
Aorta (Fishing Web | Wireless): web designer
Experiência de 4 anos. Criação e manutenção de web sites (HTML, JavaScript, CSS), banners
(estáticos e animados) e e-mail marketing.
Uni-BH: web designer - Estagiário
Experiência de 9 meses. Manutenção do web site e das intranets e criação de hotsites, banners,
newsletters e conteúdos para a rede interna do Uni-BH.
Uni-BH: monitor de informática
Experiência de 1 ano. Atendimento, auxílio de software e hardware a alunos e desenvolvimento
de peças gráficas e interativas para uso interno do Uni-BH.

Foco profissional e áreas de interesse
Para mim a simplicidade é a base de tudo. Sou metódico e detalhista. Gosto do que faço e por
isso meu interesse por crescimento profissional é total. Experiência do usuário, design de
interação, usabilidade e arquitetura de informação são minhas áreas de interesse, estudo e
atuação profissional.

Idiomas
Inglês (nível intermediário)
Curso College em andamento pela Uptime Consultants. Previsão de finalização em 2009.
Espanhol (leitura)

Prêmios e participações em eventos e congressos
Vencedor do Concurso ErgoList de Inspeção da ergonomia de interfaces com o usuário,
promovido pelo pós-doutor Walter Cybis, autor do livro Ergonomia e Usabilidade:
Conhecimentos, Métodos e Aplicações.
Participação no Dia Mundial de Usabilidade 2005, em Belo Horizonte.
Participação no Dia Mundial de Usabilidade 2006, em Belo Horizonte.
Participação no 1º Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, em São Paulo.
Apresentação do poster "Identificação dos perfis de uso de caixas automáticos", no Dia Mundial
Usablidade 2007, em Belo Horizonte.
Apresentação do artigo Design Centrado no Usuário e as limitações do mercado de produtos
interativos: Pesquisa e análise sobre indicadores para uma conciliação entre pesquisa e
mercado, no 2º Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, em São Paulo.
Apresentação do artigo Design Centrado no Usuário e as limitações do mercado de produtos
interativos: Pesquisa e análise sobre indicadores para uma conciliação entre pesquisa e
mercado, no Dia Mundial de Usabilidade 2008, em Belo Horizonte.

Conhecimento técnico
Habilidades avançadas em Axure, MS Office, MS Visio, Adobe Fireworks e Indesign.
B o a s n o ç õ e s d e A d o b e F l a s h , D r e a m w e a v e r, H T M L , D H T M L , J a v a S c r i p t e
webstandards/acessibilidade.

Referência Empresarial e/ou Organizacional
Mapa Digital - Pesquisa e consultoria em meios digitais
Uni-BH Centro Universitário de Belo Horizonte
Aorta (Fishing Web | Wireless)
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