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Experiência 
Profissional 

Fundador do estúdio Haste  07/2009 – atualmente 

Estúdio de design e desenvolvimento para web (especializado em WordPress), games, 
vídeo e app. Mais informações no site www.hastedesign.com.br. 

Professor - Fundação Bradesco  09/2016 – atualmente 

Professor de cursos livres de Storytelling para Games e Animação para web com 
Adobe Animate CC. 

Professor - Centro Paula Souza 
ETEC Guaracy Silveria – Extensão Godofredo 
ETEC Carlos de Campos 

05/2015 – 12/2016 

Professor dos cursos técnicos de Programação de Jogos Digitais, ministrando as 
disciplinas: Desenvolvimento de Jogos para Web III, Animação 3D, Projeto de Jogos I e
Linguagem de Programação II. E no técnico de Comunicação Visual a disciplina de 
Aplicativos Informatizados no Design Gráfico II. 

Formação  Tecnólogo em Programação de Jogos Digitais 
FATEC São Caetano do Sul 
2010 à 2014  

Técnico em Design Gráfico  
ETEC Carlos de Campos  
2006 a 2007 

Reconhecimento  Professor paraninfo por ocasião da colação de grau dos formandos do segundo 
semestre, período noturno do curso Técnico de Jogos Digitais, ETEC Guaracy Silveira - 
Extensão Godofredo Furtado em 07/2015. 

Palestras  WordCamp São Paulo    

2014 – Palestra “Os 3 superpoderes do WordPress: custom post types, taxonomies e 
meta boxes” 
2015 – Palestra “O caminho para Valhalla com o Odin Framework” 
2016 – Palestra “Iniciando sua loja com WooCommerce” 

WordCamp Fortaleza   

2016 – “Desenvolvendo plugins para WooCommerce” 

WordCamp Belo Horizonte   

2015 – Palestra “Projetando para WordPress”. 
2016 – Palestra “Customizer: uma melhor experiência na personalização de temas” 

Meetups WordPress São Paulo  06/2013 - atualmente 

Diversas palestras no grupo de meetups WordPress São Paulo, o encontro mensal da 
comunidade WordPress paulistana. 

Idiomas  Inglês 

intermediário - avançado 

Projetos  Pororoca Nightmare 
Desenvolvimento de game para plataforma Android, com o Aty Game Collective. 
Game design, interface e UX. 

http://www.linkedin.com/in/allysonadesouza
http://www.hastedesign.com.br/
http://atygames.com.br/


 


