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Formação
2018 - 2022 Licenciatura,

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

mar. 2023 -
Atualmente

Mestrado,
Antropologia Social, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Experiência Profissional e Acadêmica
jul. 2018 -
jan. 2020

Instituto Ágora UFRN, Professora bolsista de língua francesa.
{ Responsável pelo desenvolvimento didático-pedagógico em sala de aula, de pesquisa na área de ensino da

língua francesa e de materiais didáticos utilizando novas tecnologias. Tecnologias utilizadas: ferramentas
Google (docs, meets, planilhas, drive, slides).

fev. 2020 -
fev. 2021

Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS),
Estagiária do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
{ Atuava na gestão e análise de dados dentro do contexto de Ciências Sociais para a produção de diagnósticos

e relatórios regionais, participava de ações sociais de atendimento ao público de caráter informativo.
Tecnologias utilizadas: Microsoft Word, ferramentas Google (docs, meets, planilhas, drive), Microsoft
Excel.

mar. 2021 -
jan. 2022

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN-CNAT), Estagiária
de formação de professores em Ciências Sociais, Estágios I - IV.
{ Atuava no acompanhamento de turmas de sociologia no Ensino Médio Técnico Integrado, realizava

observação e pesquisa participante no ambiente escolar, produzia planos de aula e materiais didáticos que
aplicava em sala de aula, lecionava aulas de sociologia sob supervisão de docente.

jul. 2019 -
Atualmente

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Bolsista voluntária do grupo de pesquisa em
Violência, Trabalho e Ilegalismos vinculado ao PPGEUR.
{ Atua no desenvolvimeto de pesquisas bibliográficas, produção de artigos e pesquisas científicas, aulixia

na organização de eventos presenciais e online. Tecnologias utilizadas: ferramentas Google (docs, meets,
planilhas, drive, slides), Open Broadcaster Software (OBS)

Idiomas
Português Idioma nativo

Inglês Fluente Conclusão em 2015 (SENAC-RN)
Francês Fluente Delf B2, Realizado em 2016

Espanhol Básico-Intermediário Instituto Ágora UFRN, 2019
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