Ivan Lewaschiw

Telefone: (19) 3524 4044
Celular: (14) 9 8108 7305
E-mail: Ivan.lewas@gmail.com
Brasileiro, 30 anos

Portfólio: www.xsi.com.br

Formação



Superior Completo - Desenho Industrial – Programação Visual, UNESP Bauru
Ensino Fundamental e Ensino Médio Completo - Colégio Koelle, Rio Claro, SP

Experiência Profissional
2010 – 2014 – UX Designer, Web Designer, HTML5 Expert e Wordpress Expert na Maisque.com
Fui um dos responsáveis pela construção da empresa, que se tornou sólida na área de Web na região de Bauru,
conquistando mais de 40 clientes de pequeno porte até multinacionais. O meu foco e responsabilidade sempre
foram de criar sistemas de alta usabilidade. Fui responsável pela implantação do conceito do design responsivo,
de UX, do foco em mobile e de tecnologias novas que resultaram em projetos sendo desenvolvidos de maneira
muito mais rápida, eficiente e praticamente eliminando todas as reprovas por parte dos clientes. Também fui
responsável pelo planejamento de todos os projetos e sistemas da empresa e participei amplamente do
desenvolvimento de todos eles, tanto para desktop quanto mobile, atingindo uma satisfação muito positiva
comprovada por todos os clientes. – http://www.maisque.com

2010 – 2014 – Professor Terceirizado de Webdesign (Desenhista de Páginas para Web) no SENAI
Durante meu segundo período como professor no SENAI Bauru fui responsável pela formação de dezenas de
alunos a nível tecnológico na área de Webdesign, apresentando um curso diferenciado e sempre atualizado
com todas tendências da área. O foco em usabilidade e arquitetura da informação e a formação principalmente
de profissionais qualificados em atender o mercado real sempre foram grandes pilares dentro do meu curso o
que resultou em profissionais formados altamente satisfeitos e em sua maioria empregados.

2009 – 2010 – Professor Terceirizado de Web Design I, Web Design II e Programação Actionscript 3 básico durante
o ano de 2009 no SENAI.
No meu primeiro período como professor no SENAI, fui um dos responsáveis pela construção de um curso
diferenciado para atender as demandas da indústria local antes da reformulação completa dos cursos pelo
SENAI SP. Neste período formei 9 turmas de em média 10 alunos dentre as modalidades oferecidas.

2007 – 2010 – Information Architect, Actionscript 3 Coder, Web Designer na Blueeye Soluções Digitais.
Inicialmente como programador para a plataforma Flash (focado em AS3 OOP e atuando também em Flex/AIR
de maneira experimental) e de HTML/CSS, fui responsável pela programação de vários sistemas e sites
completamente dinâmicos e ferramentas de auxílio no desenvolvimento em geral. Após pouco tempo na
empresa consegui implantar a importância do trabalho de UX, AI e Design de Interação no funcionamento dos
projetos, mudando então de cargo para Arquiteto da Informação. Neste período fui responsável pelo
planejamento de A.I. e interação de vários sistemas e sites diferentes para desktop e Palm, resultando em um
grande aumento na aprovação imediata de projetos e reduzindo significativamente o tempo de trabalho nos
projetos.

2006 – 2007 – Estagiário de Web Design na Neobiz (atual Lecom).

Palestras e Minicursos Ministrados


Minicurso de Arquitetura da Informação – UNESP Bauru – 2010



Minicurso de Arquitetura da Informação – UNESP Bauru – 2011

Experiência com Softwares














Axure
Photoshop
Flash
Dreamweaver
inDesign
Wordpress
Sublime Text
Illustrator
3D Studio Max
Delphi
After Effects
Microsoft Office

Experiência com Linguagens de Programação














HTML 5 semântico
CSS 2.1/3 (LESS/SASS)
Javascript
XML
PHP
Actionscript 3
SQL
Ruby on Rails
LSL
JSF
Programação Orientada a Objeto

Outras Experiências


















Arquitetura da Informação, Usabilidade e Acessibilidade para Web e Mobile
Desenvolvimento, Manutenção e Gerenciamento de Web Sites de qualquer porte
Desenvolvimento e personalização completa e avançada do Wordpress
SEO e Analise de Métricas de uso de websites, sistemas e aplicativos
Controle de versionamento e release (SVN/Git)
Didática e Formação profissional com experiência de 5 anos contínuos como professor técnico
Planejamento de projetos
Execução de briefings
Criação de documentação de projetos
Gerenciamento de Equipes
Ilustração Digital
Ilustração Manual
Design em Geral
Edição de Som e Masterização
Fotografia
Modelagem
Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores

Idiomas




Português
Inglês
Espanhol (noções)

Referências
Maisque.com
Rua Xingu, 6-85 – Bauru – SP – Telefone: (14) 3243-5000
SENAI Bauru
Telefone: (14) 3104-3800

Hobbies
•
•
•
•
•
•
•

Participação em eventos relacionados a Animes, Mangás e Jogos
Criação de Personagens de HQs e Mangas
Criação de websites pequenos ou projetos para internet
Ilustração em Geral
Jogos e Simuladores
LEGO
Tênis de Mesa

