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EDUCAÇÃO
1997 - 2002

Open University, Inglaterra
 Bacharel (BSc Honours) – Concentração em computação e ciências naturais
(Histórico escolar a pedido)
 Diploma em Computação
 Diploma em Ciências Naturais

1986 - 1988

LAMDA (Academia de Música e Artes Dramáticas de Londres), Inglaterra.
• Diploma em gerenciamento de palco e teatro técnico (Lighting Design)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1988 - 2005

Imagination Ltd (www.imagination.com)
Uma das maiores empresas de design, comunicação e branding do Reino Unido, com
escritórios em Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Hong Kong e Tóquio, entre outros
lugares do mundo.
De 1994 até minha saída da empresa, por motivo de mudança para o Brasil, fui
gerente do departamento de “Lighting Design”, gerenciando um time de designers,
com responsabilidade de distribuir e monitorar todos os projetos de iluminação.
Minhas responsabilidades incluíam: estabelecimento de contato entre designers,
gerentes de produção e gerentes de contas, discriminação das especificações,
elaborações de projetos (CAD e manual), gerenciamento de orçamento, contratação
de eletricistas e gerenciamento, no evento, de componentes criativos e logísticos da
instalação da iluminação.
Enquanto estive na Imagination, meu trabalho como Lighting Designer incluiu:
 Mostras de carro para Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover e Aston Martin na Europa
e Ásia
 Conferências e eventos incluindo lançamentos de projetos na Europa e Estados
Unidos para empresas como Ford, BT, British Airways, Goldman Sachs, Holiday
Inn, Mazda, Aston Martin, Warner Brothers (eventos Harry Potter), e a iluminação
da BT Tower em Londres em comemoração ao 50o dia da vitória européia
(VE)entre outras.
 Projetos de iluminação externa incluindo a da Estação de Waterloo em Londres, do
edifício British Steel em Londres, do dique Lagan e da Ponte rodoviária e
ferroviária em Belfast
 Instalações fixas incluindo iluminação dos espaços públicos dos navios de cruzeiro
da Disney ‘Magic’ e ‘Wonder’, Pavilhões “Talk” e “Journey” no Millennium Dome
em Greenwich, Parque temático “Cadbury’s World ‘Cadabra’”, ‘Hazard Dome’ do
Departamento de Comércio e Indústria no Museu Infantil Eureka, Pavilhão da
União Européia na Expo em Sevilha, 1992.

OUTRAS INFORMAÇÕES E INTERESSES
• Falante nativo de inglês, tendo vivido na Inglaterra e nos Estados Unidos.
• Atualmente, cursando Português para Estrangeiros no CENEX, Faculdade de
Letras, UFMG, Belo Horizonte.
• Cidadão britânico com visto permanente de residência no Brasil, com direito a
trabalhar.
• Usuário experiente de computadores do tipo Apple Macintosh e proficiente no uso
de Microsoft Windows.
• Experiência em instalação e manutenção de pequenas redes de computadores
(PC e Mac), e montagem de PCs.
• Experiência com os seguintes softwares: VectorWorks, Lightwright, Photoshop,
DreamWeaver, Microsoft Office, QuickTime (entre outros).
• Certifcado em primeiros socorros no trabalho por St. John’s Ambulance, 2003.
• Mergulhador de resgate com certificado PADI
Para referências e outras informações, favor contactar: mail@stephenlatham.co.uk

