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 Formação Acadêmica ou Profissional






Mestrado em Direção de Recursos Humanos, UCES – Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales – Buenos Aires – Argentina, em
andamento;
Coaching Express Cóndor Blanco;
Liderança Cóndor Blanco;
Pós-Graduação em Gestão de Projetos – UFRJ;
Fonoaudiologia - UNESA.

 Cursos Extracurriculares
 Inglês, Espanhol e Francês, bons conhecimentos;
 Gestão de Projetos para o Terceiro Setor - com base na metodologia
PMI/PMBOK, pelo Project Management Institute – PMI;
 Curso de Preparação para Certificação PMP - Top Study, apoio PMI;
 Treinamento no modelo VIP em Planejamento e Controle de Projetos
com o Microsoft Office 2003 – e-Project Solution, apoio PMI;
 Curso de Gestão de Processos, In-company;
 Cursos de Photoshop 7.0 e Illustrator 10.
 Qualificação Profissional


Profissional com participação ativa em processos criativos e produtivos,
com larga experiência em todas as etapas: iniciação, planejamento,
detalhamento, custo, desenvolvimento, verificação e controle de
projetos. Atendendo a clientes dos mais diversos portes e segmentos
em indústrias, agências, produtoras, empresas de comunicação,
restaurantes; atuei em várias disciplinas que me habilitam a promover a
interatividade entre diversas áreas, agregando recursos e valor criativo.
Dedico-me, também, ao ensino e a pesquisa na área de Estudos
Organizacionais, Gestão de Pessoas, Estratégia e Gestão de Projetos,
com ênfase na perspectiva institucional de análise e em procedimentos,
e, processos qualitativos e quantitativos. Minhas investigações mais
recentes endereçam as questões de reciprocidade entre estruturas e
ações de sociais sustentáveis e sua simultaneidade no contexto da
prática, mediante ao uso da metodologia de desenvolvimento do
Coaching como estilo de liderança. Atuo em treinamentos com
metodologia voltada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas
competências necessárias à organização, tais como:
- Liderança e Gestão; - Competências e habilidades Pessoais e de
Equipe;
- Relacionamento com clientes;
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- Atendimento e serviços.
“Premiada pela Ford Foundation pela obra de videofonograma sob o
título “Cor da Terra”“. Membro do Project Management Institute – ID
906468.
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