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Lista de inscritos individualmente 
Nome Expertise E-mail É aluno 

regular 

da UnB? 
Suelia de 

Siqueira 

Rodrigues 

Fleury 

Quero apreender rodrigues.suelia@gmail.com Não 

Kalebe Lopes 

da Cunha 

Js, Node, React, React Native, git, 

banco relacional, tdd 

calbkalebe@gmail.com Sim 

Ana Luiza 

Moraes 

Fernandes da 

Costa 

Desenvolvimento de 

Software(FullStack) / Inteligência 

Artificial - Processamento Imagens 

analuizams92@hotmail.com Sim 

Maria Cândida 

Monteiro 

Paredes 

Formada em ciências biológicas 

licenciatura, agora em último 

semestre do bacharelado, estou 

trabalhando como professora de 

ciências na educação básica. 

Ganhei, junto com a minha equipe, 

a primeira edição do Educathon, 

maratona pela educação, do 

CEAD-UnB. Tenho ideias criativas 

e conhecimento da área tanto 

científica quando educacional, 

trabalho bem em equipes e sou 

dedicada. Atualmente no projeto 

de extensão Extensão na rede, 

trabalhando com produção de 

conteúdo para mídias sociais para 

a Faculdade de Ciências da 

Informação e também sou parte 

da Liga Acadêmica de Divulgação 

Científica. Sou voluntária em 

bibliotecas e conheço bastante 

sobre quadrinhos, fanzines e 

publicações independentes. 

Possuo conhecimento em 

educação em direitos, 

educomunicação (educação em 

mídias, Fakenews) e estudos 

culturais. Estou super animada e 

empolgada com essa maratona, é 

um assunto muito sério que deve 

ser levado com responsabilidade e 

achei uma proposta muito 

interessante. 

mcandidaparedes@gmail.com Sim 

Jacinta de 

Fatima S da 

Conheço algumas plataformas e 

aplicativos. 

jacsenna31@gmail.com Não 



 

 
 

Campus Universitário Darcy Ribeiro - Brasília-DF - CEP 70910-900 

Parque Científico e Tecnológico da UnB - WhatsApp: 61 3107-4119 

Silva 

Luana Bianca 

Silva Dantas 

Graduanda no curso de 

Bacharelado em Biotecnologia 

(com ênfase em Biologia 

Molecular, bioinformática e 

empreendedorismo). Experiência 

em mineração de dados 

biológicos, linguagem em R, 

Shell/Linux, manipulação de dados 

de variabilidade genética. Projeto 

destaque na feira de 

empreendedorismo do CDT em 

2/2017.  

luana_dantas@outlook.com Sim 

alvimar de 

sousa bispo 

Desde a minha juventude, atuo em 

projetos. Sempre gostei de 

participar de missões, 

coordenando ou apoiando, sejam 

projetos profissionais ou sociais. 

Os projetos sempre me 

proporcionaram a conexão, a 

colaboração, o aprendizado 

contínuo e recíproco, a entregas 

contínuas, a construir ou fortalecer 

pontes, bem como contribuir para 

tornar a vida das pessoas melhor.  

Ao longo da minha jornada 

amadureci habilidades de melhoria 

continua, feedback constante, 

trabalhar em equipe, facilitação, 

liderar pessoas e desenvolvê-las.  

Sou formado em Administração, 

com MBA em Gerenciamento de 

Projetos. Atualmente, trabalho nos 

Correios.  

https://www.linkedin.com/in/bispo-

alvimar-de-sousa-708332150/ 

alvimar.bispo@gmail.com Não 

Pedro Oliveira 

Vasconcelos de 

Jesus 

Conhecimento básico em 

linguagem Phyton, ferramentas de 

qualidade(Lean Six sigma), 

Gestão de Pessoas e Logística 

Vasco19pedro@gmail.com Sim 

Cesar Freitas 

Albuquerque 

Estudos em economia, partição 

em monitoria e pesquisa. 

cesarfreitasalbuquerque@gmail.

com 

Sim 

Anderson de 

Castro Moura 

Posso contribuir com a experiência 

de trabalho que tive em outras IES 

e com Moocs 

profandersoncmoura@gmail.com Não 

Gustavo 

Rosatto Silva  

Eu sei um pouco de programação 

em c é Python  

gustavorosattosilva@yahoo.com Sim 

Higor Gabriel 

Araujo Alves de 

Souza 

Trabalho com Experiência do 

Usuário, Sistemas de Inovação e 

TI. 

gabriel.hga95@gmail.com Sim 

Douglas da 

Silva Monteles 

Curso de técnico em informática 

completo (2 anos), Terceiro 

silvadouglas328@gmail.com Sim 
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semestre em Engenharia de 

Software - FGA-UnB, sou 

programador Fullstack (Java no 

backend, Angular >= 8 no frontend 

e Ionic no mobile), mas também 

conheço um pouco da stack 

Node.js + React + React Native 

através dos cursos da rocketseat. 

Teresinha 

Cristina Araujo 

Moura 

Novos conhecimentos theresinhacmoura@gmail.com Não 

Gisele Vilela 

Almeida 

Com ideias, experiência em 

matlab, ansys e maple, além de 

planejamento e organização do 

projeto 

gisele.vilela21@gmail.com Sim 

Dheivid Roger 

Silva Santos 

Eu tenho interessar para as 

equipes inscritas na maratona 

dheividroger@gmail.com Sim 

Beatriz da Silva 

Martins 

Cartografia e planejamento urbano beatrizmartinsfts@gmail.com Sim 

Alessandra 

Maia Freire 

Sou do curso de engenharia 

Eletrônica, trabalho bem em 

equipe, já participei de equipe de 

competição de drones, fiz Projeto 

Integrador 2 (matéria da FGA que 

engloba vários cursos de 

Engenharia em um único grupo 

para elaborar e montar um produto 

final físico), sei programar em 

React Native (Aplicativo), estou 

aprendendo Python, tenho uma 

noção em Marketing e posso 

ajudar a formular estrategias 

gerais para contornar problemas 

dentro de fatores limitantes. 

alessandra.maia.freire@gmail.co

m 

Sim 

Caio César 

Rodrigues 

Garcez 

Programação, soluções de 

inteligência artificial e visão 

computacional. 

caio.garcez1@gmail.com Sim 

Ludmila 

Evangelista dos 

Santos 

Atuei como pesquisadora ludmila.evangelista20@gmail.co

m 

Sim 

 


