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Coordenadora Geral na CAPLAN - Centro Acadêmico do Planejamento Territorial
priscila.olimpia@gmail.com

Summary
N/A

Experience
Coordenadora Geral
novembro de 2017  -  Present

Professora de Espanhol at Autônoma
junho de 2014  -  Present

Ensino de espanhol personalizado para o entendimento dos fonemas da fala fluente e do
 desenvolvimento da autonomia do aluno. Aulas particulares e individuais.

Digital Marketer at Freelance
setembro de 2016  -  fevereiro de 2018 (1 ano 6 meses)

Planejamento e realização de Web Marketing através de conjunto da aplicação de técnicas de
 SEO, o uso de links patrocinados em canais como o Google Adwords de forma planejada e
 otimizada, além de e-mail marketing, campanhas em mídias sociais e marketing viral, com foco
 na divulgação de empresas físicas, e-commerce, startups, infroprodutos e serviços, sites, marcas,
 produtos e/ou serviços em gerais.

Produtora
dezembro de 2011  -  dezembro de 2012 (1 ano 1 mês)

Education
Universidade Federal do ABC - UFABC
Bacharelado em Planejamento Territorial, Análise Territorial, Sensoriamento Remoto,
 Geoprocessamento, 2014 - 2020
Activities and Societies: GATE - GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISE DO TERRITÓRIO Grupo
 de pesquisa interdisciplinar que objetiva desenvolver metodologias e técnicas de representação e
 análise territorial. Com o auxílio de geotecnologias, busca construir representações computacionais
 que atuem como objetos mediadores, capazes de viabilizar leituras do território que transponham
 fronteiras disciplinares, propiciando o compartilhamento de conhecimentos, percepções e
 experiências.
Universidad Nacional de Colombia



Page 2

Concept mapping, Urban Planning, Urban Governance, Urban/rural nexus, Community engagement,
 Urban environment, 2018 - 2018
Activities and Societies: Atividades em grupos interdisciplinares com pessoas de várias
 nacionalidades, discutindo temas relacionados ao planejamento urbano, adaptação climática,
 resiliência, governança e engajamento da comunidade para a criação de mapas conceituais
 realizados pelo software CMAPs.
Universidade Federal do ABC - UFABC
Bacharelado em Ciências Econômicas, Análise de Conjuntura Econômica e Pesquisas, 2018 - 2020
Activities and Societies: Equilíbrio entre os conteúdos de teoria econômica, de métodos quantitativos
 e filosófico-humanistas.
Universidade Federal do ABC
Bacharelado em Ciências Humanas, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Filosofia, 2014 - 2016
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Contact Priscila on LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/priscila-santos-78248062

