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Designer de Produto | UX e UI Sênior/Lead
Mestre em Design – Habilitação em Design Estratégico – UNISINOS
Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda - UFRGS

1

Carta de Apresentação

Mestre em Design com Habilitação em Design Estratégico pela UNISINOS com Graduação
em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela UFRGS. Dissertação de mestrado
sobre o papel e as competências do designer em equipes multidisciplinares de TI.
Designer UX. UI e de Produto Sênior/Lead com perfil criativo e de liderança técnica com
conhecimento acumulado por mais de 20 anos em design de interfaces digitais, sites e
aplicativos, coordenação de equipes de criação com passagens por PROCEMPA, PROCERGS,
SENAC EAD, SOFTDESIGN, Grupo Digital Business/La República, SOFTPLAN e Grupo
NEXXERA. Atualmente Founder e CEO do Online UX Team - Comunidade e Rede de Projetos
e Pesquisa em UX e UI Design.
Especialista em design digital e prototipação de interfaces em baixa e alta fidelidade,
pesquisa com usuários (entrevistas, grupos focais, etnografia, observação participante,
jornada do usuário, wireframes, arquitetura da informação, usabilidade, construção de frontend (HTML, css e javascript) para sites desktop responsivo e aplicativos mobile.
Digital Influencer no Linkedin na área de UX e UI Design com mais de 18 mil conexões.
https://www.linkedin.com/in/ubiratansilva/
Produtor e Apresentador do UX Immersion
https://www.nid-human.com/uximmersionsp/
Portfólio:
http://www.ewcultura.com.br/Ubiratan
Trabalhos recentes:








https://www.bradesco.com.br
http://www.bancorenner.com.br/
http://www.cef.gov.br/
http://www.substancia.com.br/
http://www.mambo.com.br/
http://gustavodudamel.com/us-en/home
http://www.detran.rs.gov.br
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1 - Dados Pessoais
E-mail: ubiratan.s.silva@gmail.com
Fone Celular: 51 99353 7025
Cidade: Florianópolis | Estado: SC
Nacionalidade: Brasil | Data de nascimento: 08/03/1976
Sexo: Masculino

2 - Online
Portfólio Online: www.ewcultura.com.br/Ubiratan

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ubiratansilva/
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6337634117820799

3 - Formação Acadêmica
Mestrado em Design – Ênfase em Design Estratégico - UNISINOS/RS
Grau/CR: Mestre em Design - Strictu sensu - Habilitação em Design Estratégico
Status: Concluído | Data da conclusão: 25/03/2015
Bacharel em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda – UFRGS
Grau: Bacharel /Graduação
Status: Concluído | Data da conclusão: 20/06/2000

4 - Especialidades








UX Research - Pesquisa com usuários através de diferentes técnicas de pesquisa
científica como entrevistas em profundidade, questionários abertos e fechados,
observação participante e etnografia, grupos focais para compreender melhor o
problema, o usuário e o contexto de uso da solução a ser projetada.
UX – Prototipação - Definição de fluxos de navegação, arquitetura da informação,
wireframing, e design de interação, criação de protótipos em baixa e alta fidelidade com
ferramentas como Balsamic, Sketch, Axure RP e Figma.
UI – Design e Prototipação - Criação de interfaces funcionais e atualizadas com as
tendências mais recentes do mercado como Google Material, Android Material,
IOsGuidelines e proficiência em ferramentas como Photoshop (20 anos), Illustrator e
Invision.
UX Leading - Gestão e acompanhamento de múltiplos projetos em UX e UI Design,
recrutamento e desenvolvimento de equipes em UX e UI Design, gestão e
acompanhamento de tarefas e sprints, metodologia ágil, scrum e design sprint. Gestor
de Processos de Design Thinking, Design Estratégico e Inovação.

5 - Cursos de Aperfeiçoamento e Atualização











HTML 5
CSS 3
Padrões de Acessibilidade para sites
Inovação em design para web
Bootstrap
Design Responsivo de sites
Adobe Photoshop Web Standards
Curso de Extensão em Desenvolvimento de Interfaces
Oficina de Criação Web
UserJourney
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CRM / E-business /
Scrum / Kanban
Métodos Ágeis
Design Thinking
User Experience design
Design for emotion
Design Estratégico
Business CanvasModel
Experiência do Usuário
UX/UI Design
Agile UX

6 – Ferramentas de Trabalho e Frameworks












Invision (Prototipação)
Axure RP (Prototipação)
Adobe Creative Suite – Illustrator, Photoshop (expert), Adobe Xd
Sketch - Prototipação
Bootstrap
Google Material
Android Material
IOsHumanGuidelines
Scrum/Kanban
Design Thinking
Heurísticas de Nielsen

7 – Outras Habilidades Profissionais












Coordenação de equipes multidisciplinares
Palestras e exposição ao público
Coordenação e liderança
Design gráfico para a Web
Elaboração de fluxogramas
Projeto de interface com o usuário (UI)
Gerência de Projetos
Marketing Digital
Inbound Marketing
Projetos para captação de recursos em Tecnologia, Inovação
Docência em Cursos de Extensão e Oficinas práticas

8 - Experiências Profissionais
Empresa: Online UX Team – www.onlineuxteam.com
Cargo: Coordenador e UX/UI Designer Sênior/Lead
Cidade:Florianópolis/SC | Início: Dezembro/2015 | Término: Atual.
Atividades: Pesquisa com usuários (entrevistas, grupos focais, etnografia, observação
participante, jornada do usuário Coordenação de equipes de UX e UI design, gestão de
projetos de Interfaces digitais, UI/UX design para sites, sistemas e aplicações mobile (APPs)
Android e IOs, Metodologias Ágil e Tradicional. Criação de Design Systems, Definição de
padrões visuais para sistemas, sites e aplicativos mobile, design de interação e arquitetura
da informação e prototipação em baixa e alta fidelidade, pesquisa com usuários através de
entrevistas, questionários, grupos focais, observação participante e outras técnicas de
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pesquisa, testes de usabilidade e avaliação heurística de interfaces, análise e mapeamento
das áreas da interface.

Empresa: Grupo NEXXERA– www.nexxera.com.br
Cargo: UX/ UI Designer Sênior
Cidade: Florianópolis/SC | Início: Abril/2018 | Término: Agosto/2018
Atividades: Pesquisa com usuários, pesquisa de concorrentes, Consultoria em UI/UX design
para sites, sistemas e aplicações mobile (APPs) android e IOs. Metodologia ágil e tradicional,
Agile UX, pesquisa de novos componentes de interfaces (UI).

Empresa: SOFTPLAN – www.softplan.com.br
Cargo: UX/ UI Designer Sênior
Cidade: Florianópolis/SC | Início: Janeiro/2018 | Término: Abril/2018
Atividades: Consultoria em UI/UX design para sites, sistemas e aplicações mobile (APPs)
android e IOs. Metodologia ágil e tradicional, Agile UX, pesquisa de novos componentes de
interfaces (UI).

Empresa: Grupo Digital Business - LA REPUBLICA – www.larepublica.com.br
Cargo: UX/UI Designer Sênior
Cidade: Porto Alegre/RS | Início: maio/2017 | Término: setembro/2017
Atividades:UI/UX design para sites, sistemas e aplicações mobile (APPs) android e IOs,
bancos digitais como Bradesco PF e Bradesco Net, Bradesco PJ Mobile Home Banking,
Banco Renner, Caixa Econômica Federal, Metodologia ágil e tradicional. Definição de
padrões visuais para sites responsivos e mobile, prototipação, pesquisa com usuários
através de entrevistas, questionários, grupos focais, observação participante, testes de
usabilidade e avaliação heurística de interfaces, análise e mapeamento das áreas da
interface.

Empresa: SOFTDESIGN – www.softdesign.com.br
Cargo: Head of UX/ UI Design
Cidade: Porto Alegre/RS | Início: setembro/2016 | Término: Maio/2017
Atividades:UI/UX design para sites, sistemas e aplicações mobile (APPs) android e IOs.
Metodologia ágil e tradicional, Agile UX, pesquisa de novos componentes de interfaces (UI).
Digital branding, design thinking, e criação de identidades visuais corporativas para
materiais digitais e impressos em geral, gerencia de projetos de sites, sistemas web e
aplicativos (mobile first) e Design Responsivo.

Empresa: SENAC EAD - http://www.ead.senac.br/
Cargo: Analista de Computação - Web designer
Cidade: Porto Alegre/RS | Início: abril/2016 | Término: Setembro/ 2016
Atividades:UI/UX design para sites e sistemas e conteúdos didáticos para ensino a
distância. Pesquisa de novos componentes de interface. Criação de logomarcas e artes para
materiais impressos em geral, gerencia de projetos de sites e sistemas web. Design para
aplicações móveis (mobile first), Design Responsivo.

Empresa: PROCERGS – www.procergs.com.br
Cargo: Analista de Computação - Designer
Cidade: Porto Alegre | Estado: RS | Início: novembro/1999 | Término: novembro/ 2015
Atividades: pesquisa com usuários (entrevistas, grupos focais, etnografia, observação
participante, jornada do usuário Definição de padrões visuais para sistemas, sites e
aplicativos mobile, design de interação e arquitetura da informação e prototipação em baixa
e alta fidelidade, pesquisa com usuários através de entrevistas, questionários, grupos focais,
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observação participante e outras técnicas de pesquisa, testes de usabilidade e avaliação
heurística de interfaces, análise e mapeamento da interação e de interface.
UI/UX design para sites e sistemas web governamentais. Design Thinkingprocess, business
canvasmodel, metodologia ágil, Scrum, Kanban, programação visual de sites e portais
governamentais e de campanhas do governo do estado na web. Criação de identidade
visual e design gráfico de impressos em geral, gestão de projetos de sites e sistemas web.
Design para aplicações móveis (mobile first), Android, Less, e Design Responsivo.

Empresa: EW Comunicação e Cultura – www.ewcultura.com.br
Cargo: Diretor de Criação e Comercial, Designer e Gerente de Projetos
Cidade: Porto Alegre/RS | Início: janeiro/2003 | Término: janeiro/2016
Atividades:Planejamento e Coordenação comercial da empresa, Atendimento a clientes,
gerencia de projetos digitais e de produção cultural. Design Thinkingprocess, business
canvasmodel, Metodologia ágil, Scrum, kanban, UI/UX design para sites e sistemas web,
programação visual de sites e portais corporativos. Coordenação da equipe de criação e
atendimento aos clientes.

Empresa: Vanet / Plugin - Sistemas de Comunicação – www.plugin.com.br
Cargo: Designer e Coordenador de criação web
Cidade: Porto Alegre/RS | Início: junho/1997 | Término: julho/1999
Atividades: pesquisa com usuários (entrevistas, grupos focais, etnografia, observação
participante, jornada do usuário Coordenação da equipe de criação e atendimento aos
clientes. UI/UX design para sites e sistemas web, programação visual de sites e portais
corporativos.

Empresa: PROCEMPA - Porto Alegre – www.procempa.com.br
Cargo: Web designer e designer gráfico / Estágio
Cidade: Porto Alegre | Estado: RS | Início: janeiro/1997 | Término: maio/1998
Atividades:UI/UX design para sites e sistemas web, Programação visual de sites e portais do
governo municipal.

9 - Experiência docente
Palestrante e professor nos seguintes cursos de extensão e oficinas práticas/workshops, bem
como disciplinas de graduação relacionadas aos seguintes temas:








Inovação - Conceitos, Processos e projetos
Criatividade - Conceitos, Processos e projetos
Design digital e interativo
Design para Mobile
Inovação para projetos de Tecnologia
Design de sites responsivos - Adaptados a todos os dispositivos.
UX e UI design – Conceitos e ferramentas.

10 - Idiomas




Inglês – Avançado/Proficiência
Espanhol – Básico/Intermediário
Português – Fluente/Nativo
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