Hey! Eu sou a Quesia
UX/UI Designer
Belo Horizonte/MG

Meu nome é Quesia Luiza e eu sou UI/UX Designer. Sou bacharel em Design e
apaixonada pelo mundo da tecnologia. Grande entusiasta do mundo do design digital,
das habilidades que envolvem o pensamento do design estratégico e impactam
pessoas.


Minha trajetória teve inicio em 2010, passando por design gráfico e web design. Hoje, se
encontra no UX e UI, passando por aprendizados constantes e acreditando no poder
da tecnologia para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor.

Soft Skills

Experience

Transparência
Sinceridade
Dedicação
Trabalho em grupo

UX Designer - Framework System, Dez 2019 - atual
Atuando no grupo de inovação da Unimed BH, sendo responsável
pela criação de interfaces de aplicativos e webapps, aplicar
técnica de pesquisa, análise e prototipagem, arquitetura de
informação, wireframe, entrevista com usuários, apresentar
resultados, acompanhar o desenvolvimento, assistência no
Método Lean Inception, desenvolvimento do Design System.

Hard Skills
Visual Design
Wireframe
Arquitetura de Informação
Usabilidade
Personas
Site Mapping
Card Sorting
User Stories
Lean Inception
Jornada do Usuário
How Might We
MVP
Design System
Design Thinking

UX Designer - iMedicina, Fev 2017 - Nov 2019
Inicialmente como estagiária e depois sendo promovida à UX
Designer, tive a oportunidade de criar interfaces para software e
websites, ilustrações, aplicar técnica de pesquisa, análise e
prototipagem, arquitetura de informação, wireframe, entrevista
com usuários, testes de usabilidade, apresentar resultados,
implementar fluxo de conversão, onboarding de novos Designers,
monitorar processos do time de Design, mudança estratégica da
marca, responsável pelo desenvolvimento do User Onboarding.
Web Designer/UI - Escalar Comunicação, Jan 2014 - Jan 2017
Tive a oportunidade de aprender os primeiros conceitos sobre
produto digital, criação de interface (UI) para software, desenhar
ilustrações e templates, desenvolvimento em WordPress, criações
com CSS e HTML, produção audiovisual e motion design, criação
de social media e peças gráficas, concepção do branding.

Tools

Education

Pacote Adobe
Figma
WordPress
Whiteboard Miro
Hotjar
Fullstory
CSS/HTML

Design Bacharelado
Centro Universitário de Belo Horizonte - 2015 à 2019

Design Circuit - Carreira como UX Designer
Online - 2020

Técnico Web Design
Prepara Cursos - 2011
Técnico Design Gráfico
Prepara Cursos - 2010

Interests & Hobbies
(37) 9 9137 8377
oi@quesialuiza.com.br
www.quesialuiza.com.br

Livros
Viagens

Séries
Harry Potter

DC Comics
Batata

