DEMÉTRIO ROMANIEWICZ
26 anos – estudante de direito – designer de produto – brasileiro
d.romaniewicz@gmail.com – (41) 99157 5888 – @demetrioroma

1993

Nascimento

2008

Formação Fundamental Colégio Marista Santa Maria

2010

Intercambio de um ano, High School, Oklahoma, USA (ago-jun)

2011

Voluntário do Grupo de Marketing Esportivo (Paraná Clube)

2011

Formando Ensino Médio Colégio Positivo

2012

Iniciação no curso: Design De Produto, PUCPR

2012

Estágiario na WeShape Design (jun-fev)

2013

Transferência Para São Paulo, Design De Produto F.A.A.P.

2013

Estagiário de Criação na Jr. FAAP

2014

Transferência Para Curitiba, Design De Produto, PUCPR

2014

Estagiário na Komm Design (fev-jul)

2014/2015

Intercâmbio interuniversitário: Virginia Tech, Virginia, USA (ago-jun)

2015

Retorno, Curitiba, formando Design De Produto, PUCPR

2016

Ingresso em Direito, Centro Universitário Curitiba, UNICURITIBA

2016

Estagiário no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (out/16 - jun/17)

(fev-outubro)

no setor jurídico do CORE-PR, responsável pela abertura e prosseguimento dos processos, às
tarefas diárias incluíam realização de petições, protocolos no sistema EPROC e Projudi,
acompanhamento de processos e jurisprudência, pacote Office.
2017

Estagiário no Escritório Lara e Coelho Advogados Associados (out/17 - mai/19)
do setor de Direito Público, especialmente às áreas tributária e aduaneira, responsável por petições, protocolos, geração
de relatórios (Auditoria e Clientes), pesquisa de jurisprudência e doutrinas, ademais, tarefas no sistema CPJ, EPROC,
PROJUDI, ESAJ, entre outros.

2019

Estagiário na Câmara Municipal de Curitiba - CMC (abr/19 - atual)
do gabinete da presidência, assessora o Diretor Geral, a Chefe de Gabinete, e a Procuradoria, às decisões e demais
processos administrativos do ente estatal, auxilia também na produção das peças, como também ao acompanhamento dos
processos e reuniões internas, seja quando a competência é do judicial ou administrativa.

HOJE

No início do ano de 2020, ingressou ao Grupo de Estudos em Direito Internacional e Arbitragem da UniCuritiba.
Estudando o caso – inclusive fazendo o curso de inverno disponibilizado pela USP de Merges and Aquisitions –
da competição nacional de arbitragem organizada pela CAMARB, teve o privilégio de ser escolhido como um,
de um total de dois, dos oradores para competição. O resultado foi de grande satisfação, pela primeira vez a
faculdade conseguiu chegar na fase eliminatória, dentre 91 universidades, a equipe – por intermédio de seus
oradores – ocupou a prestigiosa posição de estar entre as 16 melhores equipes do Brasil.
Totalizando um total de pouco mais de dois anos vivendo e estudando nos Estados Unidos, possui inglês fluente,
tanto na fala como na escrita. Sendo assim, já iniciou os estudos para o próximo Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot.

