Ana Carolina Rezende Soares
BACHARELANDA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OLÁ
Eu sou Ana Carolina,
uma Estudante de Sistemas de Informação
de Belo Horizonte.
Inquieta, sempre procurando atividades que
mesclam tecnologia e sociedade. Participante ativa como ouvinte, palestrante ou líder - de vários
movimentos de comunidades de desenvolvedores,
especialmente com foco em inclusão de mulheres na
tecnologia. Interesse por áreas complementares ao
desenvolvimento, como gerência, organização,
design e arte. Em tecnologia, foco nas áreas de
front-end e UX.

EXPERIÊNCIA
Estagiária de Front-End

Estúdio Sunday | 06/17 – 01/18
Experiência com desenvolvimento front-end (HTML
e CSS). Desenvolvimento de blogs em Wordpress
(PHP), incluindo ajustes, atualizações e
desenvolvimento de plugins e temas do zero.
Experiência prática com Bootstrap, CSS3 e SASS.
Implementação de designs.

Estagiária de User Experience
Worldsense | 05/16 – 08/16
Experiência com práticas de UX, principalmente em
escrita, execução e avaliação de testes A/B.

Estagiária de Desenvolvimento
Facta TI | 03/15 – 05/15
Experiência com metodologias ágeis de
desenvolvimento, especialmente SCRUM.
Desenvolvimento em Ruby on Rails, com foco no
padrão MVC. Experiência com design de interfaces
para aplicativos web e mobile. Ambiente de trabalho
em Linux (Ubuntu 14.04).

Bolsista de Iniciação Científica
Laboratório de Termometria, EE-UFMG | 05/13 –
08/14
Desenvolvimento de projetos de infraestrutura e
redes. Experiência com aplicação da linguagem de
modelagem UML. Desenvolvimento de sites e
aplicações web, tanto front-end quanto back-end.

EDUCAÇÃO
Sistemas de Informação

Presente | Universidade Federal de Minas Gerais
Especialização em Interação Humano-Computador.
Ciclo básico terminado. Aproveitamento de cursos
de organização pessoal e escrita profissional.

“Start”

2011 - 2015 | SAGA – School of Arts, Games and
Animation
Certificação em Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Flash, Adobe After Effects, Adobe Premiere e
Adobe Encore. Trabalhos de aplicações práticas de
design, como vídeos promocionais, anúncios, design
de logomarcas, animações para vídeos e banners
promocionais, edição de fotos para revistas, criação
de revistas, dentre outros exercícios. Trabalhos
conceituais de design, para melhorar a técnica com
as ferramentas.

VOLUNTARIADO
Organizadora, Lead

06/15 - 12/17 | Google Developers Group BH,
Women Techmakers BH
Inicialmente organizadora no Women Techmakers
Belo Horizonte, realizando meetups mensais com
mulheres palestrantes voltados para o networking e
fortalecimento da mulher na área. Desenvolvimento
do site do WTM BH.
Como organizadora do GDG-BH, realização de
hangouts e meetups para a comunidade.
Estruturação do plano de trabalho de 2017, com
estabelecimento de missão, visão, valores e metas.
Organização dos canais, como Meetup, site, GitHub
e redes sociais. Dois DevFests (conferência de dia
inteiro, com palestras em tecnologia) em 2016 e
2017.

Secretária, Presidente, Representante
Estudantil

09/13 – 06/15 | Diretório Acadêmico de
Computação e Sistemas de Informação (DACompSI)
Organização e padronização de documentos e
implementação de um sistema de arquivos.
Implementação de um sistema de comunicação
mais efetivo dentro da diretoria. Ações de
manutenção e melhoria da infraestrutura da sede.
Criação de uma comissão de recepção aos calouros.
Melhorias na apresentação da organização para os
calouros. Representação dos alunos na Câmara do
Departamento de Ciência da Computação e na
Congregação do Instituto de Ciências Exatas.
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