
 

 

 

 

 

 

 

 

Yingying Peng 
Tel: (+351)932556934  Email: peng-yingying@campus.ul.pt  Endereço: Rua Pedro Bandeira, Nº6, Lisbon 

Educação 
Universidade de Lisboa| Linguística & Tecnologia Informática             SET 2017 – Jul 2019 
Mestrado em Linguística; Minor em Tecnologia Informática  

• Notas: 16/20  

• Unidades Curriculares: Fonética, Lexicologia, Semãntica, Linguística Forense, Crítica Textual, Arquitetura de 
Computadores, Programação-I, Base de Dados, Programação-II, Introdução às Tecnologias Web 

 
 
 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau |Português      SET 2013 - JUL 2017 
Licenciatura em Línguas Estrangeiras 

• Vencedora cinco vezes de “Scholarship of  Dean’s Honor List Winner” (ser um dos três melhores estudantes 
na faculdade) 

• Notas: 3.75/4 

• Vencedora de “Macau Telecom Company Scholarship” e “Henry Fok Foundation Scholarship” por dois anos 
consecutivos, uma bolsa atribuída aos 37 melhores estudantes na universidade 

• Unidades Curriculares: Estatística, Finança, Gestão, (Conduzi análises independentes sobre estratégias de 
Marketing. Adquiri conhecimento sobre Testes de Hipóteses, fluxos de caixa, teorias de gestão), Tradução (PT-
Ch), Português Avançado 

 Experiências Profissionais 
 P&G future female leaders in IT| participante  FEV 2019 
⚫ Trabalhei ao lado dos participantes de Engenharia e de Finanças em “Business Challenge” para desenvolver uma 

solução destinada a melhorar a experiência de fazer compras dos deficiente. A solução, apresentada pelo nosso 
grupo, envolve a aplicação de RFID (identificação por radiofrequência) que permite localizar produtos sem GPS. 
A nossa proposta foi considerada como a melhor pelos empregados de P&G.  
  

Jornal Puhua | Jornalista       SET 2017-DEC 2017  
⚫ Fiz entrevistas com cantores populares, artistas, e os espectadores no 32º aniversário de Rádio Íris, cuja influência 

abrange um raio de 50 km, circunscrevendo toda a área metropolitana de Lisboa e os arredores.  
⚫ Trabalhei independentemente em seleção de notícias, organização de informações e da produção de reportagens.  
 

Jornal Tribuna de Macau | Jornalista   MAI 2017-AGO 2017                           

⚫ Responsável por assistir às conferências de imprensa organizadas pela Polícia, fazer perguntas, e produzir 
reportagens para transmitir informações detalhadas e factuais, incluindo tópicos como a violência doméstica, fraude 
e roubo. 

⚫ Conduzi entrevistas, organizei informações e publiquei mais de 80 reportagens em português para fornecer aos 
leitores informações em primeira mão sobre atividades artísticas, problemas sociais e programas governamentais. 
Reportagem sobre o Festival “São João”, uma celebração do festival de Português em Macau, foi partilhada 27 vezes 
nas redes sociais. 

Prémios 
2016-2017 
⚫ Campeã do 12º Concurso de Declamação de Poesia em Português para Instituições de Ensino Superior da China  
⚫ Obtive o terceiro lugar no 7.º Concurso de Debate em Língua Portuguesa  
⚫ Alcancei o segundo lugar no 14.º Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa 
2014-2015 
⚫ Conquistei o terceiro prémio no Concurso de Eloquência Nacional de “21st Century Coca-Cola Cup” em Língua 

Inglesa  
⚫ Ganhei o terceiro lugar no 10º Concurso de Declamação de Poesia em Português para Instituições de Ensino 

Superior da China 
⚫ Obtive o terceiro prémio no Concurso de Eloquência Nacional de 2014 “FLTRP Cup” em Língua Inglesa(foi 

escolhido como um dos 64 concorrentes em todo o país) 
⚫ Conquistei o segundo lugar em“ Macau-wide Speech Competition” em Língua Inglesa 

 
⚫  
Atividades Extracurriculares  
Pixel Camp  
Participei em Microsoft Azure Developer Workshop. Tive um entendimento mais profundo sobre o conceito da 
computação em nuvem, os modelos de nuvem e as características de Azure. 
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