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Experiência 
Profissional

Jul ‘13 - Jan ‘15

Mar ‘15 - Jul ‘15 Jardin

O estágio na marca Jardin incluiu assistência à estilista Bhárbara 
Renault em vários aspectos do dia-a-dia da empresa, como desen-
volvimento de textos para ações de marketing por e-mail e redes 
sociais, pesquisa de tendências e desenvolvimento de croquis para a 
coleção de inverno 2016 e acompanhamento da produção de moda 
da campanha e do lookbook da coleção verão 2015/2016. Também 
auxiliei na produção de eventos no showroom da marca.

Revista Encontro - Moda à Porter

Sou repórter de moda colaboradora do portal da Revista Encontro, 
em Belo Horizonte. Responsável pela reportagem, redação e edição 
da coluna Moda à Porter. Realizo coberturas de eventos de moda 
(desfiles, lançamentos, etc.), notas sobre tendências de estilo, beleza 
e design, além de entrevistas com nomes desses setores.

Mai ‘16 - atual

Mude! UFMG Jr. - Empresa Jr. de Soluções em Moda

Como membro-fundador da empresa experimental do curso de 
Design de Moda da Universidade Federal de Minas Gerais, foi pos-
sível conhecer os processos de gestão empresarial, como captação 
e gerenciamento de projetos, recursos humanos e marketing, volta-
dos para a área de Moda. Participei da organização de workshops e 
palestras com profissionais do mercado local, além de projetos de 
produção de moda.

Mai ‘ 17 - atual See Now Buy Now

Também atuo como assistente comercial na startup de moda See 
Now Buy Now. A empresa é uma plataforma online de venda em 
atacado, voltada para lojistas (marketplace B2B). Minha função é 
analisar potenciais marcas de moda para integrarem a carteira de 
clientes do showroom virtual, em termos de posicionamento de 
mercado e mix de produtos, e realizar a prospecção. Faço contatos 
e monitoro o fluxo do status dos negócios através de tabelas e pla-
nilhas.



Graduação em Design de Moda
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Atualmente, curso o último ano de Design de Moda da UFMG. Durante 
a faculdade, realizei disciplinas de pesquisa de moda, que envolveram a 
criação e desenvolvimento de coleções e também de estamparia digital. 

Università di Bologna

Realizei um semestre da graduação na Itália, na Università di Bologna. 
Durante o segundo semestre de 2015, cursei disciplinas de pesquisa de 
tendências em moda e de gestão de processo produtivo e vendas de 
empresas do setor.

Mar ‘12 - Dez ‘16Formação

Site Natália Dornellas

Atuei na cobertura da 13ª e 15ª edições do Minas Trend Preview 
como repórter do site Natália Dornellas, escrevendo textos sobre as 
coleções apresentadas nos desfiles e na feira de negócios e tendên-
cias de beleza vistas no backstage, além de ter realizado entrevistas 
com convidados do evento. 

Out ‘13 e Out ‘14

Minas Trend Preview

Através de um acordo entre a Mude! UFMG Jr. e a Pedro Lázaro Ar-
quitetura, participei da produção executiva da 14ª e 15ª edições do 
Minas Trend Preview, o que incluiu supervisão de projetos especiais 
realizados para o evento e assistência na curadoria e montagem de 
exposições e cenografia. Também participei de atividades de back-
stage, como provas de roupa, e ensaios de desfiles.

Edições de Abr ‘14 e Out ‘14

Cursos Nov ‘15 - Jan ‘16 Curso de Tecelagem Manual
Officine Contesto, Modena, Italia - Profa. Nicoletta di Gaetano

Nutro um grande interesse pelos tecidos, e durante meu período de es-
tudos na Itália fiz um curso de tecelagem manual, no qual aprendi mais 
sobre as características dos fios e a aplicação dos diferentes tipos de têx-
teis no vestuário. A profa. Nicoletta di Gaetano é docente de tecnologia 
e análise de tecidos em escolas de formação profissional para a indústria 
da moda em Bologna, também na Itália.



Habilidades Proficiente nas plataformas Mac OS X e Windows, Microsoft Word, Power-
Point, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, escrita, brainstorming, pes-
quisa de referências de imagem e painéis temáticos.

Conhecimento de Microsoft Excel, Adobe InDesign e Adobe Illustrator.

Fluente em Português, Inglês e Italiano.

Aperfeiçoamento em Modelagem Industrial Feminina
SENAI MODATEC

Fev ‘13 - Mar ‘13

Manejo de Máquinas de Costura
Máquinas Reta e Overloque Industrial
MACOI - Máquinas de Costura Industriais

Ago ‘13 - Set ‘13

Set ‘12 - Mai ‘15 Curso Extensivo Desenho de Moda
Ateliê Escola Ligne - Profª Patrícia Mara Rodrigues


