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Top Skills
Liderança
MS Project
Project Management

Certifications
Como Usar a Agilidade Estratégica

Jeane Gonçalves
Gestão I Cultura I Comunicação
São Paulo, São Paulo, Brazil

Summary
Gosto muito de ter pessoas por perto, acredito e admiro a potência
que temos de realização, prezo pelo respeito, aposto na diversidade
e sei que podemos fazer melhor a cada dia. Tenho foco e energia
para buscar e gerar soluções para um mundo melhor pra todos. Sou
mãe da Maia e adoro esta entrega e aprendizagem, que me desafia
a cada dia.

Desenvolvimento, Implementação e Avaliação de Projetos Sociais e
Culturais.
Criação de Estratégias e Processos para Captação de Recursos,
alcance e ampliação de Parcerias e Apoiadores.
Desenvolvimento de Ações para promover Conhecimento,
Confiança e Propósito Institucionais.
Acompanhamento de Políticas Culturais. 
Desenho de Estratégias de Marketing de Causa, com ações para
Educação, Formação e Participação.
Formação de Redes e Parcerias. 
Condução de Pesquisas para fins diversos.

jeanegoncalves@gmail.com
11 98323.0896

Experience

Galeria Raquel Arnaud
Diretora
May 2006 - October 2019 (13 years 6 months)
São Paulo e Região, Brasil

. Liderança de equipe com 13 colaboradores, envolvendo funções de RH,
Finanças e Tecnologia.
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. Planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de ações de
comunicação.
. Organização de feiras nacionais e internacionais, processo de exportação e
importação.
. Organização de Eventos (Exposições, Conversas, Palestras, Encontros,
entre outros.)
. Atendimento a clientes, acompanhamento de contratos e apoio a programas
de parcerias.
. Orientação e implementação de base de dados para catalogação de obras e
documentação.
. Implantação de processos e inovações de sistema para organização e
monitoramento de dados, eliminando lacunas de controle e redução de custos
. Implementação de melhores práticas de gestão de projetos, com resultados
concretos na ampliação da atuação e do financiamento de ações culturais da
instituição. 
. Atuação como membro do Conselho de Administração e membro Diretor do
Instituto de Arte Contemporânea – centro de referência de documentação de
artistas contemporâneos brasileiros.

Instituto de Arte Contemporânea
Diretora
May 2016 - July 2019 (3 years 3 months)
São Paulo e Região, Brasil

Membro da Diretoria do Instituto de Arte Contemporânea. 
Planejamento e orientação das principais ações da instituição, exposições,
aquisição de acervo, administração de recursos, parcerias e captação de
recursos. Suporte e gerenciamento de projetos culturais (lei Rouanet, Proac).

Escola do Futuro da USP
Gerente de Projetos
2001 - 2006 (5 years)

. Elaboração, planejamento, desenvolvimento, acompanhamento, avaliação
de resultados. 
. Gerenciamento de custos. 
. Supervisão de equipe.
. Produção de conteúdos para ambientes virtuais, material de apoio para
formação e material promocional.
. Coordenação de programas de capacitação de profissionais da educação
(coordenadores pedagógicos e professores) e alunos.
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. Coordenei projetos de incentivo à utilização às salas ambientes de
informática da rede estadual de escolas públicas, alcançando 2618 escolas
das mais de 3000 da época.
. Alcançamos mais de 200.000 famílias com o programa de orientação
e melhoria da convivência com a seca, entre os pequenos lavradores
moradores do semi-árido de dez Estados do Nordeste, onde atuava a Sudene.

Education
Fundação Getulio Vargas
MBA, Gestão de Projetos · (2008 - 2010)

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Mackenzie, Comunicação Social · (1994 - 1998)
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