Cláudia Kich
Senior Designer / UX / UI

Trabalhos recentes
experience

2015 - Atual

SENIOR UX DESIGNER
bb.com.br

Como UX Designer, minhas responsabilidades incluem garantir experiências coesivas para
os usuários. Arquitetar e desenhar uma série de aplicações para dispositivos móveis.
Documentar e redesenhar soluções pré-existentes. Reduzir a complexidade visual e
cognitiva através da eliminação de funcionalidades, contextualizar informações e adicionar
padrões consistentes de design.

2014 e 2008

SENIOR WEB DESIGNER
anvisa.gov.br/segurancadopaciente

Desenhei as interações e experiências dos usuários. Codiﬁquei em HTML5 / CSS3. Implementei
CMS Joomla. Conduzi testes de usabilidade. Documentei e treinei 10 servidores.

2013 - 2014

SENIOR WEB DESIGNER

Sobre
Especialista em tornar interfaces
complexas acessíveis. Como UX
designer, crio funcionalidades e

justica.gov.br
Como Web Designer fui responsável pelo atual layout do portal do Ministério da Justiça. O
desaﬁo foi implementar um novo layout alinhado com as melhores práticas de UI e UX,
reformular a taxonomia e tornar o portal acessível e responsivo.
Após levantar os requisitos e aprovar a nova arquitetura, implementei e testei o Bootstrap
via XML e treinei um time de designers juniors e plenos para efetuarem a manutenção do
portal, através de workshops e video tutoriais.

interações do conceito ao

SENIOR WEB DESIGNER & MASTER

lançamento.

sectordialogues.org

Wireframes, ﬂuxos, especiﬁcações de

Desenhei e construi interfaces HTML / CSS para aplicações web. Levantei requisitos, traduzi
em especiﬁcações e codiﬁquei o PHP & Javascript, além do front-end. Conduzi testes de
usabilidade.

interações, protótipos navegáveis e

2011 - 2013

contribuições para o design visual
fazem parte da minha rotina.
Meu objetivo é criar experiências
centradas no usuário, sem
obstruções, multi-plataformas e que
se convertam em claras chamadas
para a ação.

Contato

2010 - 2011

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO
montrealonline.com.br

Como Coordenadora de Desenvolvimento Web fui responsável pelo redesenho do site e
comércio eletrônico. Organizei e documentei a arquitetrua da informação, gerenciei
orçamentos e prazos. Também criei padrões para melhorar a experiência do usuário (UX) e
promover a otimização para mecanismos de buscas (SEO).

Proﬁssional
Scrum & Agile UX

Wireframes & protótipos

Pesquisas

Levantamento de requisitos

Layout responsivo

Design de interfaces

Diagramas de ﬂuxos

Acessibilidade / Usabilidade

Codiﬁcação front-end

+ 55 61 9667 7778

claudiakich@gmail.com

claudiakich.com.br



claudiakich

Educação
DIPLOMA EM WEB DESIGN

2008

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 2008

UX / MOBILE FIRST

2015

DIREÇÃO DE ARTE PARA WEB

2006

ADOBE FLASH,
2003
DREAMWEAVER & FIREWORKS

USABILIDADE PARA WEB

2003

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2004

JAVASCRIPT

2003

Técnicas
Sketch, Adobe CS

Destaques de 2015
experience
Aplicativo do Banco do Brasil - 58.6 milhões de clientes

Arquitetura da Informação

HTML5 + CSS3 + Javascript

UX / UI Design
Layout Responsivo

Online
claudiakich.com.br
acssa.com.br

10 - 50 milhões
justica.gov.br
anvisa.gov.br/segurancadopaciente

3.016.322

de Instalações

downloads desde 2010

Rate 4,4

797.966

downloads em 2015

318.653 votos

azimutecomunicacao.com.br
montrealonline.com.br

Aplicativo do Consumidor.gov - 180.000 consumers
O app consumidor.gov.br é um
serviço público para resolução de
disputas online.

Ferramentas

Através do aplicativo os cidadãos
podem registrar suas queixas e
votar nos serviços prestados pelas
empresas.

Referências
Nayara Souza

Romeu Ambrosio

Organização Panamericana de Saúde

Presidente / Montreal Turismo

souzan@bra.ops-oms.org

romeuambrosio@gmail.com

Magda Rodrigues

Dr. Francisco Souza

Gerente de Projetos / CESO CI Portugal

Médico e meu cliente desde 2008

m.rodrigues@ceso.pt

fsouza1@me.com

