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OBJETIVO: Bolsista no âmbito do projeto construção do diagnóstico situacional e 

socioterritorial para subsidiar a elaboração do plano estadual de promoção da igualdade 

racial. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

• Mestrado em Turismo (2022) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

• Graduação em Turismo (2019) – Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN; 

• Especialização em Educação ambiental e geografia do semiárido (em 

andamento) – Instituto Federal do Rio Grande do Norte; 

• Graduação em Comércio Exterior (2016) – Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

• Empreendedorismo e modelagem de negócios (2021) – IFRN; 

• Formação em educação a distância (2021) – IFRN; 

• Auxiliar administrativo (2008) – Centro público de trabalho, emprego e renda da 

SEMTAS; 

• Secretariado (2008) - Centro público de trabalho, emprego e renda da SEMTAS; 

• Informática – Pacote office (Word, Power point, Internet); 

• Cursos na área acadêmica (extensão, produção de artigos científicos etc). 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

• Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA – Estágio 

em turismo (2018); 

• Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN 

FECOMÉRCIO – Pesquisador em turismo (2018;2019); 

• Secretaria de Turismo do Natal - SETUR/Natal – Bolsista em turismo no 

departamento de promoção turística da secretaria (2018;2019); 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN - Desenvolvimento de 

atividades de docência assistida na disciplina de gestão de empreendimentos 

turísticos, durante o semestre de 2021.1, sob a supervisão do professor titular 

(2021); 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Professor formador do 

Programa Novos Caminhos – Curso de empreendedorismo (2022). 



• Experiência em negócio de impacto social localizado no município de Ceara-

Mirim/RN (2019) – Fazenda Caju, onde atende a comunidade Riacho da 

Goiabeira; 

• Experiência em projeto de extensão em fazenda produtora de queijo artesanal no 

município de Ceara-Mirim/RN (2019) 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

• Currículo Lattes - http://lattes.cnpq.br/9534422766600945 

• Ideia de negócio pré-incubada na Incubadora Tecnológica de Cultura e Arte 

(ITCART) do IFRN campus cidade alta com o projeto Ecoar – Turismo 

sustentável – ideia de empreendedorismo de impacto social positivo que tem 

como objetivo vender viagens e passeios para comunidades com potencial para o 

turismo no estado do RN. 

• Idiomas – Inglês (Básico). 
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