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Mayra Resende Costa Almeida  
Pesquisa | Docência | Consultoria 
Data de nascimento: 30/12/1985 (Brasília, DF, Brasil) 

Telefone: +55 (61) 98452-5409 

E-mail: mayra_resende@yahoo.com.br 

Linkedin: www.linkedin.com/in/mayra-resende-costa-almeida 

Lattes: www.lattes.cnpq.br/5362914523339375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Acadêmica 

 

Pesquisadora, consultora e professora, é Doutora em Sociologia. 

Possui experiência de pesquisa qualitativa com coordenação de 

equipes, produção de publicações e de pesquisas nas áreas de 

Cultura, Educação e Políticas Sociais de Combate à Desigualdade. 

Experiência docente em disciplinas presenciais, semipresenciais e 

coordenação pedagógica de cursos de capacitação em projetos 

culturais e empreendimentos criativos. 

 

Doutorado em Sociologia  

Universidade de Brasília (UnB) – 2011/2016 (com período como pesquisadora visitante  

no Centro de Estudos Ataíde Oliveira, Universidade do Algarve, Faro, Portugal ) 

*Experiência com análise qualitativa de textos - software NVIVO 

Mestrado em Sociologia  

Universidade de Brasília (UnB) – 2008/2010  

 

Bacharelado em Ciências Sociais  

Universidade de Brasília (UnB) – 2004/2007 

 

Atuação 

Profissional   

IDP 

2019 - atual 

Docente 

 

IESPLAN 

2019 - atual 

Docente 

 

Pesquisa Autônoma 

2009 – atual 

Pesquisadora  

Pesquisas qualitativas sob demanda (desenho de pesquisa, campo, análises 

qualitativas, relatórios e apresentações). 

 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS/UNESCO 

2018-2018 

Consultoria de Pesquisa Qualitativa 

Elaboração de estudo qualitativo analítico com tomadores de Microcrédito Produtivo 

Orientado (MPO) e com agentes operadores de microcrédito (ida a campo, 

entrevistas, NVIVO e relatórios de pesquisa). 

 

Instituto de Educação Superior – IESB 

2016-2018 

Professora Auxiliar 
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Opinião Consultoria 

2018 - 2018 

Gerente de Pesquisa - Atendimento Sênior  

Atendimento de clientes e estruturação de projetos de pesquisa qualitativa (desenho 

de pesquisa, design thinking, campo de pesquisa, revisão e alinhamento de relatório). 

 

Universidade de Brasília – UnB 

2017-2017 

Função: Professora Substituta 

Disciplina presencial ministrada para diversos cursos de graduação (Introdução à 

Sociologia) 

 

 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/DF   

2014-2016 

Função: Coordenadora Pedagógica do Programa de Capacitação em Gestão de 

Projetos e Empreendimentos Criativos (parceria SENAC/DF e Ministério da Cultura) 

Coordenação de equipe e estabelecimento de diretrizes pedagógicas para cursos; 

organização e realização de oficinas de capacitação; organização de processo de 

seleção para tutores; produção de questionário de feedback; apresentação de 

relatório de desempenho educacional dos cursistas; apresentação de relatório técnico 

e matriz lógica para estabelecimento de indicadores para o Plano Nacional de Cultura.  

 Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM/MinC 

2010 - 2012 

Função: Coordenadora de Produção e Análise da Informação 

Coordenação de equipe para planejamento, implementação e execução de projetos; 

seleção e contratação de consultores técnicos; organização e realização de 

seminários técnicos; produção de estudos e publicações com base nos dados 

estatísticos coletados pelo Cadastro Nacional de Museus; reestruturação de 

questionários de pesquisa; lançamento das publicações “Guia dos Museus Brasileiros” e 

“Museus em Números”; apresentação de relatório técnico para acompanhamento de 

metas do Plano Nacional de Museus. 

 Ministério da Educação/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

MEC/PNUD 

2010 - 2010 

Função: Consultoria de pesquisa qualitativa  

Integrante da equipe de pesquisa qualitativa sobre condicionalidades educacionais no 

Programa Bolsa Família (ida a campo, entrevistas, grupos focais, análise de 

documentos, tabulação de dados em SPSS e produção de relatório de pesquisa). 

 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM 

2009 - 2009 

Função: Parecerista  

Elaboração de pareceres de projetos para ações e políticas públicas de enfrentamento 

e combate à violência contra a mulher. 

 

Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC 

2006 - 2007 

Função: Estagiária   

Redação de Notas Técnicas para equipe de análise de orçamento público (planilhas 

em Excel, análise de dados públicos). 
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Socius Consultoria Jr. em Ciências Sociais – SOCIUS  

2004 - 2006 

Funções: Diretora de Extensão e Capacitação Interna e Vice-Presidente   

Coordenação de equipes para organização de cursos de extensão e capacitação em 

Ciências Sociais; participação em pesquisas com métodos qualitativos e quantitativos 

de análise (questionários, tabulação em SPSS, entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, grupos focais e produção de relatórios de pesquisa). 

 

Idiomas Nível avançado em Inglês e Espanhol. Português como língua nativa. 

 

Cursos   

 

 

 

 

 

Participação 

em bancas e 

seleções 

 

 

Análise de dados em mídias digitais (Carga Horária: 30h) – Universidade de Brasília 

Software de análise de dados qualitativos NVIVO (Carga Horária: 30h) – Universidade de 

Brasília  

The future of storytelling (curso online - MOOC) – University of Applied Sciences Postdam, 

Alemanha  

 

Participação em banca de Maria Emília Meireles Vitor, bacharelado em Ciências 

Sociais (Habilitação em Sociologia), Universidade de Brasília, 2013. 

Participação em banca de seleção pública para direção do Museu da Abolição, 

Instituto Brasileiro de Museus, 2011. 

 

Prêmios   

 

 

 

 

 

Prêmio UnB de Dissertação e Tese, Universidade de Brasília, 2016. 

Sociólogos do Futuro – categoria Graduação (segundo lugar), XIV Congresso Brasileiro 

de Sociologia, Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), 2009. 

Melhor Estudo de Caso – Semana Socius, CONCENTRO – Federação das Empresas 

Juniores do Distrito Federal, 2006. 

 

 

Periódicos e 

principais 

produções 

bibliográficas 

Revista Florestan – UFSCar – São Carlos/SP :  Parecerista (2014). 

Coordenação da unidade responsável pelas publicações  “Guia dos Museus Brasileiros” 

(2011) e “Museus em Números” (2011) – IBRAM/MinC – Brasília/DF. 

Artigos publicados nas revistas: Senso Comum – UFG – Goiânia/GO (2012); Cultura y 

Religión – UNAP, Santiago/Chile (2010); Ciências &Cognição – UFRJ (2008). 

Livro publicado: “Luxúria, gula e má-fé: representações sociais sobre o padre em contos 

populares brasileiros” (versão em Português e tradução em Espanhol) pela Editorial 

Académica Española (2012). 

Capítulo na publicação “Trânsitos da voz: estudos de oralidade e literatura” pela EDUEL  

- Londrina/PR(2012). 


