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formação

2009  Normativa Européia para luminárias decorativas.
  Curso no Instituto Tecnológico metal-mecânico (AIMME) sobre a normativa de segurança pelo 
desenho de luminárias decorativas.

2008  Normativa Underwriters Laboratories para luminárias.
  Curso em UL Ibérica, sobre a normativa UL 153 (Standard for Safety of Portable 
 Luminaires) e UL 1598 (Standard for Safety of Luminaires).

2007  Pós-graduação em Design de componentes de plástico e elastómero.
  Universitat Politècnica de Catalunya. (15 ECTS, 150 horas)

2006  Graduação em Engenheira Técnica em Design Industrial. 

   Escola Superior de Desenho Elisava. Centro adscrito na Universitat Pompeu Fabra.
   Qualificação no projeto final da graduação: excelente.

2005  Delft University of Technology. Programa de intercâmbio Erasmus durante 5 meses.

Engenheira Técnica em Desenho Industrial. Cursos realizados sobre desenvolvimento de 
produto, informação visual e recursos pelo modelado digital (Solid Works e Rhinoceros).

2000  PAAU Logse – Grau Científico. Institució cultural del CIC. Barcelona.

experiênciaprofissional

QUESTTO|NÓ Sao Paulo. Product Designer. Maio 2012-Junho 2013.    

Design e desenvolvimento de produto da marca Nó Design (marca propria da Questto|
Nó) e de outros projetos especiais. Luminarias, mobiliario e interiorismo.

VIBIA S.A. Sant Boi Llobregat. Project manager. Abril 2008-Setembro 2011.    

Desenvolvimento de luminárias de design assinado, desde a entrada do projeto 
proveniente de desenhistas externos, até o seguimento dela produção. Trabalhando 
com vasta variedade de materiais e processos industriais, junto com fornecedores. 
Responsável das adaptações para Vibia Inc (mercado americano), seguindo a 
normativa americana UL. Planificação de projetos.

LIGHTLED S.A. El Prat de Llobregat. Designer industrial. Maio 2007-Abril 2008    

Desenvolvimento de luminárias com LEDS, com produção própria. Desenho de 
luminárias, desenvolvimento mecânico e de componentes, otimizando os processos da 
produção. Contato com fornecedores para materiais e processos de fabricação. 
Adaptação dos produtos para cada projeto. Coordenação dos estagiários.
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BENEDITO DESIGN. Sant Cugat del Vallès. Designer industrial. Setembro 2006-Maio 2007

 Parte do equipo técnico e desenho de Ramon Benedito. Desenho e desenvolvimento de 
produto em todas as fases, desde o conceito, desenvolvimento em colaboração com o 
departamento técnico para realizar um desenho industrializável, protótipos e 
seguimento até primeiras séries.

 Desenvolvimento de projetos de móveis, carcaças para maquinaria, móveis urbanos.

HENKEL IBÉRICA. Montornès del Vallès. Técnico packing. Setembro 2005-Julho 2006

Estágio no departamento de engenheira de packing. Tarefas realizadas: 
desenvolvimento de promoções, cálculos para o desenho da embalagem, modificações 
de planos, testes para garrafas, caixas e etiquetas.
     

idiomas

·  INGLÊS: falado e escrito corretamente. Nível avançado. Varias estâncias nos Estados Unidos.              
       Atualmente preparando o teste para obter o Certificate in Advanced English.
·  FRANCÊS: nível básico.
·  PORTUGUÊS: nível avançado.
·  ESPANHOL: língua materna.
·  CATALÃO: língua materna.

ferramentasdedesenvolvimento

·  AUTOCAD: nível avançado em 2D e 3D
                     Versão 2000, 2002, e posteriores.
·  SOLID EDGE: nível avançado.
           Versão 19 e ST2
·  PRO-ENGINEER: nível avançado. 
                      Versão 2001 e Wildfire.
                      Geração de programas CNC.
·  SOLID WORKS: nível avançado em modelagem 3D.
                      Conhecimentos de Cosmos Works, C-Mold 3d Quick Fill e Cosmos Motion.
·  RHINOCEROS: nível avançado em modelado 3D e renderizado.
                      Conhecimentos de Desk-Proto (prototipagem rapido).
·  PRO-ENGINEER: nível avançado.
·  SKETCHBOOK DESIGNER (concept design software): nível intermediário.
·  Conhecimentos básicos de CATIA V5 e UNIGRAPHICS, e capacidade de aprendizagem de 
novas ferramentas.   

informática

·  Sistema operativo Windows / Max OS X.
·  Programas Word, Excel e Powerpoint.
·  Programa Photoshop, Coreldraw, Illustrator e Freehand.
·  Internet a nível usuário.
·  Familiarizada com AS400, SAP e Lotus Notes.

outrosdadosdeinteresse

·  Grau elementar de solfejo.
·  Cursos e interesse pelo desenho gráfico. e fotografia.
·  Interesse por arte e música.
·  Capacidade de adaptação.
·  Caráter dinâmico e criativo.
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