
Vanessa Barroso da Silva Huback 

Brasileira, 27 anos 

Endereço: Tijuca, Rio de Janeiro - Brasil.  

Telefone: (21) 98623-5012 ou 3586-3035 

E-mail: vanessa.huback@gmail.com 

 

FORMAÇÃO  

_________________________________________________________________ 

Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) em janeiro de 2015. 

 

Mestre em Planejamento Energético pela COPPE/UFRJ em fevereiro de 2018. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

__________________________________________________________________ 

[2018 – atual] – Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG) 

Cargo: Pesquisador associado.  Principais atividades: Atuação em projetos de segurança 

alimentar e energética. Atualmente, em um projeto de agricultura familiar no RJ, 

mediante elaboração de relatórios, visitas de campo, apresentações e modelagem 

paramétrica. 

[2016- 2018]- Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL/UFRJ) 

Cargo: Pesquisador júnior.  Principais atividades: Atuação em projetos de energia 

elétrica. Atuação em projeto de perdas não técnicas em áreas com severas restrições 

operativas com a Light, com a produção de relatório, visitas e apresentações para os 

clientes. 

[2015-2016] – Cenergia 

Cargo: Pesquisador. Principais atividades: Atuação em projetos de energias renováveis 

e mudanças climáticas. Atuação em projetos para o BID e a Embaixada do Reino Unido 

para o Brasil, através da elaboração de relatórios e modelagem matemática. 

[2013-2014]- Eletrobras 



Cargo: Estagiária. Principais atividades: Estudos econômicos de empresas de energia e 

países da América Latina. 

[2012-2013]- Firjan 

Cargo: Estagiária.  Principais atividades: Manipulação de dados de comércio exterior e 

apresentações sobre a economia fluminense industrial. 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

__________________________________________________________________ 

- Inglês (avançado) 

Curso Cultura Inglesa por seis anos, concluído em maio de 2011. 

- Francês (intermediário) 

Curso Aliança Francesa por três anos e meio, concluído em dezembro de 2015. 

- Espanhol (intermediário) 

Curso no Colégio Curso Martins, por três anos, concluído em dezembro de 2009. 

- Informática 

Curso de computação Data Byte pacote Office, concluído em 2004. 

Curso de Excel e Excel avançado na SOS, concluído em 2013. 

- Intercâmbio 

Intercâmbio na Inglaterra, na Escola LAL London, em janeiro de 2012. 

 

 


