
João Marcel Fanara Corrêa 
João Marcel Fanara Corrêa, ingressou na UFF em 1994. Durante a década de 90, trabalhou 

em plantões noturnos no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) com 

Radiotelecomunicações e mais tarde na área de TIC do próprio hospital. 

Possui graduação em Estudos de Mídia pela Universidade Federal Fluminense (2017). Na 

UFF exerceu os seguintes cargos: Chefe da divisão de Comunicação Interna de 2015 a 

2017. Ocupa atualmente o cargo de Superintendente de Comunicação Social.  

Histórico  

No começo dos anos 2000, teve a oportunidade de trabalhar intensamente, tanto no 

mercado quanto na esfera governamental, com projetos de websites de médio e grande 

porte, inclusive em projetos fora do Brasil (África). Entre os projetos de destaque, está o site 

do BNDES (2005). Outro destaque foi a participação na arquitetura de informação 

(layout/usabilidade/html) do sistema de gerenciamento de falhas para a indústria Vallourec 

& Mannesmann Tubes. Além destes projetos, teve participação ativa em sites/intranets da 

Petrobrás (intranet do CENPES e Portal BR), TBG, Ipiranga, Prefeitura de Vitória, ANBID 

etc. 

Presente 

Atualmente é o responsável pela gestão da comunicação na Universidade Federal 

Fluminense. Desde 2007, trabalha na universidade exclusivamente com a construção de 

sites/portais e já desenvolveu algumas centenas de sites internos. Além do site principal da 

Universidade, os projetos de destaque são o Portal Pesquisadores UFF 

(www.pesquisadores.uff.br) e o Portal de Editais (www.editais.uff.br). 

 

Na África participei do projeto governamental STP Plural, fruto da parceria da UFF com o 

Ministério das Relações Exteriores. Neste projeto eu dei aulas para a comunidade local dos 

temas ligados a TIC e Cultura. 

Comissões / Grupos de trabalhos 

Atualmente faço parte das seguintes comissões: 
● Comissão do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) 
● Comissão de Dados Abertos 

http://www.pesquisadores.uff.br/
http://www.uff.br/?q=noticias/06-07-2015/uff-implanta-nucleo-de-comunicacao-e-cultura-em-pais-africano


● Comissão de Gestão da Informação 
● Comissão de Governança 
● Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada 
● Grupo de Trabalho Gestão de Riscos (GT-Riscos) 

Resumo das Habilidades 

● Experiência em análise de tradeoff arquitetónico abrangendo complexidade, 

escalabilidade, facilidade de manutenção e vários padrões da indústria; 

● Larga habilidade para discutir cenários de negócios, requisitos com os usuários de 

negócios / funcional no lado do cliente; 

● Capacidade de alinhar soluções técnicas com os requisitos de negócio; 

● Tenho experiência na apresentação de estratégias e soluções para os executivos 

seniores do lado do cliente; 

● Possuo excelente capacidade de comunicação: capacidade de comunicar de forma 

eficaz ao longo de planos verticais e horizontais internos e nas organizações dos 

clientes; 

● Solução de problemas com a aptidão para identificar soluções estratégicas para 

problemas de negócios com implicações em toda a empresa; 

● Demonstro a flexibilidade de trabalhar entre os diversos ambientes corporativos, 

indústrias e audiências técnicas e não técnicas; 

● Sou auto-motivado, com alto nível de unidade, energia, persistência e iniciativa. Sou 

pró-ativo, comprometido, faço o que é preciso para obter trabalho e tenho um alto 

nível de entusiasmo. 

Contato  

E-mail joaofanara@id.uff.br 

T. 21 996615768 
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