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Sou uma UX/UI designer com background em psicologia. Sempre fui apaixonada por comportamento humano e por tecnologia, o
que me levou a iniciar uma nova carreira no design após a atuação como psicóloga.
Amo trabalhar com pessoas e com resolução de problemas e acho que esse é um dos principais pontos em que a psicologia e o
design mais se aproximam. Afinal, desenvolvemos para pessoas, sempre pensando em suas necessidades e nos colocando no lugar
do outro. Trago como experiência da minha formação grandes aprendizados sobre comunicação e comportamento.
Por gostar de desafios, decidi viver uma experiência intensa de imersão em UX/UI design, na qual fui capaz de desenvolver soluções
por meio da metodologia de Design Thinking. Assim, aprendi a traçar estratégias de desenvolvimento, trabalhando com foco nos
objetivos, agilidade e priorização.
Meu objetivo é desenvolver soluções criativas e que sejam carregadas de significado, utilizando o design como uma forma de
humanizar a tecnologia. Estou em busca de uma oportunidade na qual possa aprender e também compartilhar meu repertório em
um ambiente de trabalho colaborativo.

PROJETOS

EXPERIÊNCIA

Taboo

Psicologia Clínica | 02/2020 a 01/2021

#branding #uxui #dataanalysis # userresearch

Psicóloga Autônoma

Utilizando o processo de design para criar uma solução
que resolve um problema sociocultural complexo.

Atendimentos individuais em Psicologia na abordagem
da Terapia Cognitivo-Comportamental.

As Tintureiras
#wireframing #benchmarking #userresearch

EDUCAÇÃO

Combinando branding e UX afim de criar uma nova
experiência de e-commerce para um comércio local.

Ironhack Tech Global | Bootcamp remoto 400h

CONHECIMENTOS E FERRAMENTAS

Validação e priorização de ideias por meio da
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Design Thinking
Design Centrado no Usuário
UX Research
Lean UX
Metodologias ágeis
Acessibilidade
Arquitetura da informação
Wireframes e protótipos
Figma, Sketch, InVision
HTML & CSS
Noções de JavaScript

IDIOMAS
Português - Nativo
Inglês - Intermediário B2

UX/UI Designer
metodologia de Design Thinking, com foco em design
centrado no usuário. Desenvolvimento de projetos
passando por todo o processo de UX research,
prototipação, UI design, testes e iterações. Ampliação
de habilidades de design por meio de conhecimentos
em HTML, CSS e acessibilidade.
Universidade Federal de São Paulo | 03/2015 - 12/2019
Bacharel em Psicologia
Formação voltada à atuação interdisciplinar, com foco
na abordagem clínica comportamental.

CONQUISTAS
Iniciação Científica PIBIC/CNPq | 2018
Análise de conteúdo - Metodologia qualitativa
Pesquisa intitulada "Percepções do pedalar: um estudo
com universitários", cujo objetivo foi compreender
como os universitários interpretam sua relação com o
andar de bicicleta.

