Brasília, DF
(61) 99866-7711
christoffer@chriskr.com

Christoffer Kraus

UX Designer qualificado para software e produtos web, com foco em
pesquisa, inovação e a melhor experiência para o usuário. Baseado em
mais de 10 anos como Front-End Developer e Programador PHP.
_________________________________________________________________________________

Educação
Fevereiro 2013 – Dezembro 2014
Trancado. Cursado 2 de 5 semestres

Abril 2008 – Dezembro 2014
Trancado. Cursado 3 de 5 semestres

Agosto 2009 – Agosto 2010
Trancado. Cursado 2 de 8 semestres

Fevereiro 2009 – Junho 2010
Trancado. Cursado 3 de 5 semestres

Tecnologia em Produção Publicitária na Universidade do
Vale do Itajaí, Florianópolis, Santa Catarina
Tecnologia em Processos Gerenciais / ERP na
Universidade SOCIESC, Florianópolis, Santa Catarina (EAD)
Bacharelado em Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda) na Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
Goiânia, Goiás
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
na Fundação Universidade do Tocantins, Tocantins (EAD)

Cursos
Unity 3D na Universidade UNIVALI , Florianópolis, Santa Catarina, 2012
Desenvolvimento C# na Pensou.NET, Goiânia, Goiás, 2010
English at EF Education First Los Angeles, Redondo Beach, United States, 2009
Análise em Finanças na Universidade SOCIESC, Florianópolis, Santa Catarina, 2009
Análise em Valores Humanos na Universidade SOCIESC, Florianópolis, Santa Catarina, 2008
Análise e Gerenciamento de Redes na Universidade UNISUL, Tubarão, Santa Catarina, 2004
Análise e Projeto de Sistemas para Web na Universidade UNISUL, Tubarão, Santa Catarina, 2004
Projeto de Interface na Web na Universidade UNISUL, Tubarão, Santa Catarina, 2004
Segurança de Redes na Universidade UNISUL, Tubarão, Santa Catarina, 2004
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Experiência
UX Designer, Desenvolvedor Front-end Programador backend
QUALIDADE.CO – Brasília, Distrito Federal
▪

▪

▪

▪

Ajudar empresas a melhor sua presença na internet e criar
projetos personalizados, incluindo aplicativos para dispositivos
móveis, software empresarial baseados em nuvem e qualquer
tipo de software habilitado para web;
Definir a interface de usuário para software novo ou existente,
ajudando empresas a entregar uma experiência otimizada para
seus usuários e assegurando que o produto se enquadra nas
necessidades do usuário e nos objetivos da organização para
aumentar o engajamento, satisfação e conversão;
Desenvolvimento front-end usando HTML5, CSS3 e Javascript
melhorado com JQuery e ReactJS. Programação PHP e
modelagem de dados em MongoDB. Design de interface
usando Photoshop, Illustrator e outras ferramentas gráficas;
Projeto de experiência de usuário voltado para serviço: Clínica
Midori é uma clínica onde são aplicadas metodologias de UX
para aperfeiçoamento da interação com pacientes.

Game Interaction Designer
Sábia Experience S/A - Florianópolis, Santa Catarina
▪
▪

▪

▪

Definir a interface de uso para novas experiências de marketing
e educação em mesas e telas touchscreen;
Calibrar a gamificação e a usabilidade de produtos e
desenvolver storyboards, wireframes e protótipos para
comunicar de forma efetiva ideias de design e interação;
Design de interface e desenvolvimento front-end usando QML
e Javascript. Desenvolvimento web com HTML5, CSS3 e
Javascript melhorado com JQuery e AngularJS;
Codificação respeitando semântica, padrões web e
acessibilidade. Interfaces modernas e responsivas utilizando
Bootstrap e Zurb Foundation.

Setembro 2013 – Atual
Qualidade.co foi pensada para
criação de software sob medida
baseado na web para pequenas e
médias empresas. O foco
principal é prestar um serviço
contínuo de orientação e
gerenciamento com qualidade.

Agosto 2011 – Junho 2013
Sábia é uma empresa de
inovação social e tecnológica
dedicada a fomentar a
transformação em organizações
e com faturamento anual de 16
milhões em 2013, atendendo
clientes como Petrobras, SEBRAE
e poder público.

PÁGINA 2 DE 4

UX Designer
Ultralogic Systems Ltda - Goiânia, Goiás
▪

▪

▪

Liderar um pequeno grupo de desenvolvedores .NET e Delphi
sendo responsável por definir tecnologias relevantes para os
projetos, e comunicar isso usando protótipos e apresentações;
Pesquisar, planejar e desenvolver ideias para novos produtos
e suas documentações, compilando interface e experiência de
usuário em produtos com uso de biometria facial;
Desenvolvimento front-end MVC e MVVM em ASP.NET e
Microsoft Silverlight. Aplicações web com HTML e Silverlight.

UI Designer
TOTVS S/A - Florianópolis, Santa Catarina
▪
▪
▪
▪

Arquitetura de informação focada na redução da curva de
aprendizado de formulários e passo-a-passos complexos;
Melhorar produtos de e-learning com entrevista de usuários e
testes de usabilidade;
Criar personas, cenários, wireframes e mockups para traduzir
ideias de interação para equipe de desenvolvimento e vendas;
Desenvolvimento PHP e Java (JavaServer Faces), construindo e
enriquecendo interfaces usando Flex, Flash e Javascript em um
ambiente de desenvolvimento ágil baseado em SCRUM.

UI Designer
DATASUL HCM - Florianópolis, Santa Catarina
▪
▪

▪

Desenvolvimento front-end dos produtos de e-learning para
universidades, treinamento corporativo e avaliações;
Comunicar novas ideias com a equipe de negócios através de
diagramas e wireframes e traduzir ideias de interação para as
equipes de desenvolvimento e vendas;
Estimativa de tempo de produção usando Use Case Points e
técnicas de Function Points. Análise de sistemas e
documentação de novas funcionalidades;

Programador PHP, Web designer e Game Designer Flash
Freelancer e três outras empresas em Joinville/SC

Abril 2009 – Janeiro 2011
Ultralogic foi uma startup que
desenvolveu seu próprio
algoritmo de reconhecimento
facial em uma época que a
tecnologia era pouco explorada,
projetando aplicações desde
controle de acesso até a
integração com bancos.

Fevereiro 2009 – Abril 2009
TOTVS está entre as 10 maiores
empresas que desenvolvem ERP
no mundo, sendo líder na
américa latina. Comprou a
Datasul em 2009, herdando os
três sistemas de e-learning
mantidos na sede de
Florianópolis.

Janeiro 2008 – Fevereiro 2009
DATASUL foi a maior
desenvolvedora de ERP do Brasil
até ser comprada pela TOTVS.

2003 – 2008
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Habilidade e Interesses
Idiomas: Português - Nativo, Inglês - Intermediário
Desenvolvimento: Mais de 10 anos de experiência com PHP, desenvolvimento web (HTML, CSS,
Javascript) e banco de dados relacional (MySQL), breve experiência com C#, Java, QML, ReactJS,
Angular, Node.js e NoSQL (CouchDB, MongoDB e ArangoDB). Familiaridade com algumas IDEs
(Eclipse, Visual Studio, Qt Creator e Intellij), sistema de controle de versão (CVS, SVN e Mercurial)
e ferramentas úteis para desenvolvimento como WinSCP e PuTTY. Experiênci com Scrum e
metodologias de desenvolvimento ágil. Conhecimento e experiência com design para web
standards, SEO/SEM e construção de temas e plugins WordPress.
Software: Photoshop, Illustrator, CorelDraw e outros. Conhecimento básico de comandos e
configuração de serviços em Linux (Fedora e Ubuntu). Prototipagem com Axure RP, Balsamiq,
PowerPoint e outros baseados em web.
Frameworks e libs: ReactJS, AngularJS, JQuery, QUnit, Bootstrap e Zurb Foundation.
Interesses: Internet, design, publicidade, comportamento de pessoas, auto aprendizado, revisão
analítica, testes de usuário, usabilidade, ergonomia cognitiva, interação homem-máquina,
inteligência artificial, mecanismo de busca, mineração de dados, design de software, Javascript,
viagens, fotografia e jogos.

BRASÍLIA, 12 DE JULHO DE 2018
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