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Resumo  

 

Educador Físico, com registro no CREF/RS, de nº 024762-G, em processo de 
transferência para o Amazonas. Formado pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Desenvolveu atividades na área da dança (2001 a 2006) e artes circenses 
(2009 a 2012), atuando como auxiliar no treinamento funcional das equipes 
respectivas, bem como realizando diversos espetáculos. Atuou como professor de 
técnicas circenses no Colégio Coração de Maria (2011 a 2012). Objetivando aplicar os 
conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso superior de Educação Física - 
Bacharelado, passou a atuar como estagiário em academia, desempenhando 
atividade de instrutor de musculação (2013 a 2015). Atuou como atleta e como 
preparador físico da equipe de FUTSAL da Universidade Federal de Santa Maria 
(2013 a 2015) e, ainda, como preparador físico da equipe de atletas de futebol do Inter 
de Santa Maria (2015). Desempenhou diversas atividades relacionadas à área fitness, 
ministrando aulas de bike indoor e treinamento funcional, com qualificações e cursos. 
Trabalhou na empresa CrossFit Laçador, como Coach CrossFit Level One, após a 
obtenção da certificação da CrossFit (2016 a 2017). Todas as atividades estão 
descritas abaixo, detalhadamente, com a indicação dos dados pertinentes a cada uma 
(local, período e atividades).  

 

Formação Acadêmica  

• Educação Física – Bacharelado - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
– RS. Ano de conclusão: 2016. CREF: 024762-G/RS, em processo de 
transferência para o Amazonas. 



Experiência Profissional  

 

• 2016 a 2017 – Coach CrossFit Level One, na empresa Crossfit Laçador, em 
Santa Maria/RS. 
Atividades: ministrar aulas, coordenar alunos e turmas, elaborar treinos, 
recepção de alunos, atividades relacionadas à secretaria, etc. 
 

• 2016 – Estagiário na academia Trainning.  
Atividades: ministrar aulas de spinning e atuar como instrutor de musculação.  
 

• 2015 - Auxiliar de preparação física do Sporte Clube Inter de Santa Maria- 
categoria de base.  
Atividades: preparação física da equipe. 
 

• 2013 a 2015 – Estagiário na academia Keepfit Academias. 
Atividades: atuar como instrutor de musculação, elaborando treinos e 
acompanhando alunos, e ministrar aulas de spinning.  

 
• 2011 a 2012 – Professor de técnicas circenses, no Colégio Coração de Maria, 

em Santa Maria/RS. 
Atividades: tecido aéreo, acrobacias terrestres e manipulação de aparelhos de 
circo. 
 

• 2009 a 2012 – Artista circense, como integrante da Cia. Sorriso com Arte. 
Espetáculo: Asas de um Sonho.  
Atividades: auxílio no treinamento funcional dos artistas e atuação como artista 
circense no espetáculo.  

 
• 2001 a 2006 – Atividades relacionadas à dança, no Stúdio de Dança Thais 

Muller (ballet clássico, jazz, contemporâneo). Professores: Thaís Muller (RS), 
Adilso Machado (SC) e Eduardo Severino (RS).  
Espetáculos: Alô Brasil (Dinah Perry, 2002); Dançando Tom (Dinah Perry, 
2002); 1º lugar no VI Festival de Camboriú com Inconstante (Ricardo Scheir, 
2003); 2º lugar com as coreografias Desequilíbrio (Adilso Machado) e Biografia 
(Dinah Perry - SP, 2002); Instantes (Ricardo Scheir- SP), dentre outros.  

 

Qualificações e Projetos  

 

• 2016 - CrossFit Level One Certificate Course – CrossFit Level 1, Rio de 
Janeiro,RJ;  
 

• 2016 - Curso Básico de introdução a Kettlebell, Santa Maria, RS;  
 

• 2015 – Curso de Treinamento funcional HIIT, Santa Maria/RS;  
 

• 2015 – Curso de Spinning, Alan Sangoi, Santa Maria/RS;  
 

• 2015 – Curso da CORE360°, Porto Alegre/RS - Fases 1 e 2;  
 



• 2015 – Fitness Brasil Internacional, Santos/SP; 
Cursos: Workout Especial de Bike Indoor, Avaliação no Esporte e Convenção 
Nacional de Treinamento Funcional.  
 

• 2015 – Preparação física da escolinha de futebol do Inter/SM, categorias sub 
15 e sub 19, pelo projeto APCC. Santa Maria/RS; 
 

• 2012 a 2014 – Realização de projeto junto ao Núcleo de Estudos em Medidas 
e Avaliação dos Exercícios Físicos e Saúde (NEMAEFS).  
Atividades: avaliação física do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de 
Operações Especiais da Brigada Militar.  

 
• 2014 a 2015 – Participação no projeto “VIVA O CAMPUS”, realizado na 

Universidade Federal de Santa Maria. Atuação como bolsista do grupo PET.  
Atividades: acompanhamento e orientação de atividades físicas no campus.  

 
• 2013 – MERCOMOVIMENTO – curso na área de musculação, personal trainer 

e massagem localizada.  
 

• 2013 – Curso de avaliação física antropométrica, realizado junto ao Núcleo de 
Estudos em Medidas e Avaliação dos Exercícios Físicos e Saúde (NEMAEFS).  


