
Gertrudes

Graduanda em Engenharia Elétrica - 5º período 



Olá! Meu nome é Gertrudes
 Adoro criar produtos incríveis que facilitem a vida das 

pessoas. Desde pequena, desenvolvo a estratégia de 

experiências virtuais inovadoras para amigos, familiares, 

pequenas startups e grandes marcas.

 Cresci em Itabirinha, adoro andar de caiaque, jogar ping-

pong, ler HQ, degustar queijos e 

vinhos e estou empolgada 

para desenvolver projetos 

com vocês!
Fale um pouco sobre você, 

sua história e seus gostos. É importante 

que seja possível conhecer um pouco 

mais de você.



Competências e 
conhecimentos

 Montagem e lançamento 
de foguetes.

 Fotógrafa de  comida e 
de gatos.

 Fluência em 7 línguas
 Youtuber/ edição de 

vídeos.
 Afinação de instrumentos 

musicais.
 Curta metragem em Matlab.
 Obras de arte em Eagle.

Compartilhe suas habilidades, 

mostre aquilo que você tem de 

especial, que seria interessante 

a gente saber.



Formação / Histórico profissional
Harvard
Ensino 

fundamental

Cambridge
Ensino Médio

Estagiário
Le Cordon Bleu, 

Paris

Menor 

Aprendiz
Nasa, EUA

Iniciação 

Científica
Ufes/Google

Ufes
Engenharia 

Elétrica

Ufes
Processo Seletivo

PET Elétrica

Essa é uma 

forma de apresentar o que já fez. 

Vale utilizar de recursos diversos que 

te ajudem na apresentação.



‘‘Se, a princípio, a ideia 
não é absurda, então não 
há esperança para ela.’’

Albert Einstein

E por falar em recursos, citações 

que se encaixem  no seu contexto, além de 

imagens em sincronia com o texto, também 

ajudam em sua apresentação.



 Trabalhar na SpaceX.
 Ser voluntária na 

colonização de Marte.
 Comandar um restaurante 3 

estrelas Michelin.
 Contribuir para colocar o 

Brasil na lista de países 
com melhor educação do 
mundo.

 Investir na popularização 
da energia renovável.

Futuro



mas, por que o PET? É importante para nós entender o que te 

levou a escolher o PET. Quais são as 

suas motivações? O que você tem a 

contribuir para o programa, e o que ele 

tem para contribuir para você? Caso 

possua alguma ideia de projeto a ser 

desenvolvido sinta-se livre para 

compartilhar conosco.



Observações
 Essa apresentação é apenas

um MODELO.

 Não se limite, seja criativo e 

surpreendente. 

 Não abuse dos textos. Aqui o fizemos 

por se tratar de um modelo que não será 

apresentado e que precisa, ainda assim, 

passar a ideia para você.

 A apresentação deve ter, no máximo, 5 

minutos.

 Boa sorte! 


