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Formação Acadêmica 

Direito, concluído em 2017, no UniCEUB, título da monografia: a possibilidade da arbitragem na concessão 
rodoviária federal brasileira. Aprovada no Exame XXVI da OAB/FGV e OAB/DF n° 62.039; 
 
Engenharia Civil, concluído em 2003, na Universidade de Pernambuco. 
 

Experiência Profissional na Carreira de Analista de Infraestrutura 

junho/2019 até a presente data, Função Comissionada de Assistente, código FCPE – 102.2, na Coordenação-
Geral de Outorgas Rodoviárias, no Departamento de Transportes Rodoviário – Secretaria Nacional de 
Transportes Terrestres - SNTT do Ministério da Infraestrutura, resumo das atividades: 

 Propor diretrizes para a elaboração da política de outorgas, avaliar e opinar sobre novas oportunidades de 
outorgas; 

 Participar do planejamento setorial de curto e longo prazo em assuntos que envolvam a concessão e 
exploração da infraestrutura e coordenar ou, nos casos em que a coordenação for exercida por outra 
entidade, analisar e opinar sobre as atividades relacionadas; 

 Verificar a compatibilidade de estudos técnicos e econômicos sobre outorgas e de instrumentos de 
delegação propostos por Estados, Municípios e Distrito Federal com a política de outorgas; 

 Acompanhar e orientar as atividades relacionadas à elaboração dos editais de licitação para concessão e 
exploração da infraestrutura e prestação de serviços de transportes rodoviário; 

 Representante Suplente da SNTT no Grupo Técnico para auxiliar a Consultoria Jurídica do MInfra na defesa 
dos interesses da União no Procedimento Arbitral nº24957/PFF-CCI (MSVIA x União e ANTT), conforme 
Portaria n° 37, de 27 de abril de 2020 (alterada pela Portaria n° 56, de 29 de maio de 2020). 

 
novembro/2014 até junho/2019, Departamento de Financiamentos de Projetos de Saneamento – Secretaria 
Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional/Cidades, resumo das atividades: 

 Monitoramento, avaliação e seleção de empreendimentos de sistema de abastecimento de água e sistema 
de esgotamento sanitário financiados com recurso oneroso e acompanhamento de contratos inseridos na 
carteira de investimento. 

 
março/2009 até novembro/2014, Departamento de Infraestrutura – Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, resumo das atividades: 

 Planejamento e análise do setor de transportes com foco no transporte terrestre. Participação em 
reuniões, fóruns e atividades multissetoriais na área estratégica governamental no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento e do Plano Plurianual PPA 2012/2015 (elaborado em 2011);  

 Análise e avaliação de Estudos de Viabilidade Técnica e Ambiental de Projetos de Grande Vulto na antiga 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, no período de vigência do PPA 2008/2011; 

 Integrante da Comissão de Estudo Especial de Elaboração de Orçamentos e Formação de Preços de 
Empreendimentos de Infraestrutura e Edificações (ABNT/CEE-162) e da Rede Colaborativa do Poder 
Executivo. 

 

Área de maior afinidade do Direito 

Arbitragem, Direito Administrativo, Regulação de Serviços Públicos com ênfase em Transporte Terrestre e 
Direito Ambiental com ênfase em Licenciamento Ambiental. 
 

Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial CAMARB  

Em 2017, a equipe do UniCEUB ganhou o primeiro lugar no Melhor Memorial da Requerida 
(http://camarb.com.br/wp-content/uploads/2018/08/resultados-competicao-de-arbitragem-2017.pdf), 
participei da equipe como aluna. 
Em 2018, participei da equipe de arbitragem do UniCEUB como orientadora juntamente com o Professor Paulo 
Palhares. 
Em 2020, participo da Camarb-Jovem e fui árbitra na competição. 
 



Cursos em 2020 

Capacitação em Concessões de Rodovias Federais, promovido pela Secretaria Nacional de Transporte 
Terrestre/Ministério da Infraestrutura em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no 
período de 13 às 27 de outubro, com carga horária de 21 horas; 
 
Capacitação em Análise de Impacto Regulatório – Nível Básico, idealizado no âmbito do Programa Estratégico 
Infra Competitividade, do Ministério da Infraestrutura, com carga horária de 8 horas-aula no dia 21 de 
outubro. 
 

Cursos em 2019 

Curso de Arbitragem – Teoria e Prática, realizado pela Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil – CACB por intermédio da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial - 
CBMAE, no período de 29 de março até 30 de abril, com carga horária de 40 horas/aula; 
 

Cursos em 2018 

Curso Nacional sobre Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário, realizado pelo Ministério das Cidades, no período de 22 de janeiro até 02 de fevereiro, com carga 
horária de 80 horas/aula; 
 
Curso Arbitragem no Código de Processo Civil, realizado nos dias 05 e 06 de fevereiro, com carga horária de 6 
horas/aula, com o Professor Mauro Pedroso, realizado pela OAB/Seccional do Distrito Federal; 
 
Curso Advogando na Arbitragem – 3° Edição, realizados nos dias 6, 7, 8 e 9 de março, com carga horária de 12 
horas/aula, com o Prof. Asdrubal Júnior, realizado pela OAB/Seccional do Distrito Federal; 
 
Curso Oratória: Aprenda a se Comunicar com Eficiência – 2° Edição, realizado com o Prof. Norberto Mazai, na  
OAB/Seccional do Distrito Federal, nos dias 19, 21 e 28 de março e 2 e 4 de abril, com carga horária de 15 
horas/aula;  
 
Atividade Modelo de Subsídio e Financiamento em Saneamento (Água e Esgoto) – Proposições e Estratégias 
realizado nos dia 15 de maio, com carga horária de 7 horas/aula, pelo Programa Nacional de Capacitação das 
Cidades. 
 
Seminário Internacional sobre Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário realizado pelo Programa Nacional de Capacitação Cidades nos dias 1 e 2 de agosto com carga horária 
de 16 horas; 
 

Brasília, dezembro de 2020. 


