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APTIDÕES  
Bom diálogo com crianças e adolescentes, criatividade para projetos culturais e 
sobre História local e memória, comunicativa, prestativa e a fim de promover um 
processo de ensino-aprendizagem multidimensional. 

EXPERIÊNCIA 

Arquivo Público Municipal de Campos dos Goytacazes, Tócos - RJ  
OUTUBRO DE 2016 - JUNHO DE 2017. 

● Voluntária   
● Trabalhava com os projetos do Arquivo Público, manutenção do mesmo e dos 

documentos, visitas guiadas, auxiliar de pesquisa, entre outros. 

Casa de Cultura Villa Maria/UENF, Centro, Campos dos Goytacazes - 
RJ  
ABRIL DE 2017 - AGOSTO DE 2018 

● Bolsista de Iniciação Científica - CNPq   
●  Coordenadora da Pesquisa histórica com base nos documentos sonoros do 

acervo da Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria/UENF. 

Descrição: O projeto pretende conferir maior visibilidade a este acervo, 
por meio de pesquisas que o tenham como base referencial e contribuindo 
com os processos de digitalização, produção de catálogo e 
disponibilização de conteúdos relacionados. Temos por base desenvolver o 
campo historiográfico com relação a este acervo. 

PIRP/Programa de residência pedagógica – Liceu de Humanidades de 
Campos, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ  
AGOSTO DE 2018 - ATUALMENTE  

● Professora auxiliar no ensino fundamental II   

Descrição: O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que 
integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por 
objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação 
básica, a partir da segunda metade de seu curso. No programa pude 
lecionar aulas seguindo o conteúdo regular, como também aulas com enfoque 
na História local, história da escola, valorização da memória, preparar 
trabalhos e provas, além de projetos para serem desenvolvimentos 
futuramente. (Link para mais informações do programa: 

 



<<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica>
>)  

FORMAÇÃO 

Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes - RJ - 
História 
ABRIL DE 2016 - ATUALMENTE  

Licenciatura plena em História, curso noturno, término previsto para dezembro de 
2020.  

CURSOS DE EXTENSÃO E MINICURSOS 
● Currículo Lattes, Fichamento e Resenha , totalizando 10h, I Jornada de 

História UFF Campos, 22 de novembro de 2016. 
● Encontro de Estudos sobre Patrimônio Cultural: desafios da preservação do 

patrimônio cultural em Campos dos Goytacazes , totalizando 15h, 19 de 
outubro de 2018. 

● II Seminário: Cidade, cultura e universidade , totalizando 12 horas, 26, 
27 e 28 de setembro de 2018. 

● Perspectivas historiográficas da transição do feudalismo e capitalismo , 
tonalizando 10h, I Jornada de História UFF Campos, 25 de novembro de 
2016. 

● Que História é essa? Os usos das tecnologias digitais como recurso 
didático , totalizando h, IV Jornada de História UFF Campos, 7 de outubro 
de 2019. 

● Revolução Espanhola: anarquismo e o legado da luta , tonalizando 20h, II 
Jornada de História UFF Campos, 10 de novembro de 2017. 

 

 

 

 


