
PORTFOLIO

UIARA MELO
Gestão de Pessoal e Empreendedorismo



Quem eu sou

Formação acadêmica

Destaque

Nascida na cidade de Macaé-RJ. Hoje com 36 anos é empresária e

empreendedora. Sempre digo que sou uma garota de sorte e não de privilégios.

Sempre fui muito curiosa e inquieta. Quando me dizem que eu não sou capaz

de fazer algo, eu vou lá e aprendo como fazer. Gosto de desafio, sou

persistente e bastante resiliente. Devido a dificuldade de publicação literária,

decidi criar a minha própria editora, Epigenia. Observando o

empreendedorismo local e as dificuldades encontradas por mim, criei o curso

de oratória para mulheres para ajudá-las a conquistar os seus objetivos. Hoje

tenho 6 livros publicados, me lancei como cantora profissional e a experiência

no teatro me ajudou a chegar onde estou.

É acadêmica na ALUBRA (Academia Luminescência Brasileira de Ciências, Letras e

Artes), ocupante da cadeira 144. E por sua dedicação à literatura e à educação,

recebeu o Troféu Cecilia Meirelles 2016 na categoria Mulheres Notáveis, em Itabira –

MG. É idealizadora e criadora do EAF (Encontro de Autores Fluminense), realizado

na cidade de Macaé em novembro de 2016. Ademais, foi convidada para ser

Coordenadora da edição infanto-juvenil do FLAL (Festival de Literatura e Artes

Literárias) na Edição especial de Primavera, realizada em Setembro de 2016. Foi

homenageada “Escritora Negra Macaense” na semana da consciência negra pelas

alunas do Colégio Municipal do Botafogo em Macaé no dia 24 de novembro durante o

evento ecumênico de encerramento de projeto. Por fim, é idealizadora do “Curso de

Imersão à Oratória para Mulheres”, que ocorre em Macaé e teve a sua primeira turma

em maio de 2018. Esse curso inspirou o lançamento do livro de mesmo nome.

Ensino Médio: Formação Geral, Colégio Visconde de

Araújo, 1998.

Gestão em Recursos Humanos – Estácio de Sá Macaé-

RJ 2003-2005.

Normal Superior Ensino Fundamental 1ª a 4ª serie -

Universidade Candido Mendes Macaé 2006-2008.

Pós Graduação Lato Sensu em Pedagogia

Empresarial – ESAB (Monografia) 01/2011 – 07/2012.



CURSOS JÁ REALIZADOS



PALESTRAS JÁ REALIZADAS



Serviços

• Consultoria literária;

• Cursos;

• Palestra literária, comportamental e empreendedorismo;

• Produção literária.



Depoimentos





Obrigada!


