
Anyssa Cristina Ferreira  Designer e desenvolvedora front-end  

Ver no Linkedin 

Rua Dia Branco, 33. São Paulo – SP. CEP 08223-400 

anyssa@hastedesign.com.br 
www.hastedesign.com.br  

(11) 3229-3529 (comercial)  
(11) 970-599-553 

Atuação 
profissional 

Fundadora do estúdio Haste  07/2009 – atualmente. 

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

Prêmio  Kim Parsell Scholarship – Fundação WordPress  10/2015 

Vencedora da primeira edição do prêmio oferecido pela Fundação WordPress, pela 
contribuição com a causa da inclusão das mulheres na comunidade WordPress. 

Cursos 
ministrados 

Fundação Bradesco  03/2016 – atualmente 

Prestação de serviço ministrando cursos profissionalizantes sobre Adobe Illustrator e 
WordPress. Desenvolvimento do currículo e plano de aula do curso de WordPress. 

Senac São Paulo - Docente  10/2012 – atualmente 

Prestação de serviço ministrando cursos livres na área de design, com os softwares 
Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign, e Corel Draw. 

Outros cursos ministrados 

● Mastertech - WordPress 
● Trampos Academy - Feito com WordPress 
● Forma Haste - Lojas virtuais com WooCommerce 

Principais 
palestras 
ministradas 

WordCamp São Paulo    

2014 – Palestra “Design para WordPress” 
2015 – Mesa redonda “O elo perdido entre design e programação” 
2016 – Palestra “Como estilizar temas” 

WordCamp Fortaleza  Edição 2016 

2016 – “Design de temas para WooCommerce”. 

WordCamp Belo Horizonte   

2015 – Palestra “Design para WordPress”. 
2016 – Palestra “Design de temas para WooCommerce” 

Meetups WordPress São Paulo  06/2013 - atualmente 

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

Formação  Bacharelado em Design Gráfico – Comunicação Visual  
Centro Universitário SENAC  
2008 a 2011  

Técnico em Design Gráfico  
ETEC Carlos de Campos  
2006 a 2007 

Idiomas  Inglês avançado 

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