Mariana Ritter Rau
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Consultora científica
Autônoma (atual) Consultoria em análise de impacto, redação de
relatórios, redação de trabalhos e revisão científica para o terceiro
setor e acadêmicos.

Instituto Cientista Beta

*3,5 anos homeoffice

Coordenadora de projetos educacionais (2016-2020)

PERFIL
Profissional multidisciplinar,
combino habilidades
mediadoras e analíticas. Conte
comigo para trabalhar em
educação, ciência e tecnologia.

CURSOS
Letramento Científico (Unipampa),
Liderança na Prática (Fundação
Estudar), Escrita Criativa (Nonada),
Inbound Marketing (HubSpot),
Produção de Trabalho Acadêmico
(UFRGS).

CONQUISTAS
Entre os 200 Jovens participantes do
Global Online Youth Education
Summit (Akanksha Trust, 2020). Top
100 Jovens líderes em Biotecnologia
da América Latina abaixo de 35 anos
(Allbiotech, 2018).

Criação, facilitação e coordenação de programas de iniciação
científica, mentoria e de formação de professores nacionalmente;
Acompanhamento de Programas, respectivas métricas e
indicadores, análise de dados e elaboração de relatórios de
resultados de impacto da ONG; Produção de conteúdo e design
instrucional; Coordenação da comunidade de voluntários,
estudantes e professores; Organização de eventos, processos
seletivos e de avaliação.

Brasbio Soluções Ambientais
Vendas técnicas (2016-2017) Coordenadora da área comercial e
técnica no RS; Responsável pela jornada do cliente, prospecção a
pós-venda de produtos para empresas do setor agroindustrial.

Lève Cultura Fermentativa
Co-fundadora (2016) Startup participante da Maratona de
Empreendedorismo da UFRGS, voltada para a tecnologia na indústria
de fermentados.

PORTFÓLIO (links nos ícones)
Projetos que
coordenei

CONTATE-ME
marianarrau@gmail.com
linkedin.com/in/raubiotec
051 985 968 008
Porto Alegre

1 de 14 atividades
didáticas criadas

HABILIDADES

TRABALHO
VOLUNTÁRIO
Mentora (Instituto Joule, Impacta
Jovem e ABRIC), Projeto de Extensão
Falaí Biotec (UFRGS) e Programa de
Extensão Doutores-palhaços
(UFCSPA).

1 dos 13 livros
didáticos escritos

Gestão de pessoas

Colaboração

Pensamento crítico

Inglês

Facilitação

Escrita criativa

Planejamento

Ferramentas homeoffice

FORMAÇÃO
UFRGS

Bacharelado em Biotecnologia Molecular (2011-2015)
Experiência com pesquisa básica (UFRGS) e aplicada (Embrapa). 4x
prêmio destaque no Salão de Iniciação Científica UFRGS, 2x indicada
ao Prêmio UFRGS Jovem Pesquisador, 3 publicações na graduação.
Mestrado em Educação em Ciência (2020-2022)
Linha de pesquisa "Educação científica: implicações das práticas
científicas na constituição dos sujeitos".

