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PERFIL	  PROFISSIONAL	  

Criação	  e	  gestão	  de	  conteúdo
	  

-‐ Roteirista	  de	  séries	  e	  programas	  de	  TV,	  vídeos	  institucionais	  e	  documentários;	  

-‐ Criação	  e	  gestão	  de	  projetos	  culturais	  e	  audiovisuais;	  

-‐ Atuação	  em	  diferentes	  áreas	  do	  cinema,	  com	  prêmios	  para	  roteiro	  e	  direção	  de	  
curta-‐metragem.	  

	  

ESCOLARIDADE	  

Ø Formação	  superior	  completa	  

Comunicação	  Social	  -‐	  Audiovisual,	  Universidade	  de	  Brasília	  (julho/2011)	  

Ø Pós-‐graduação	  lato	  sensu	  

Roteiro	  para	  cinema	  e	  televisão,	  Fundação	  Armando	  Álvares	  Penteado	  -‐	  FAAP	  
(novembro/2019)	  	  

Ø Cursos	  complementares	  

-‐ Oficina	  de	  Direção	  de	  Atores	  –	  com	  Walter	  Lima	  Jr.	  Centro	  de	  Pesquisa	  e	  Formação	  
SESC	  SP.	  (junho/2018);	  

-‐ Núcleo	  de	  Roteiro	  –	  Séries	  de	  TV	  –	  Ministrado	  por	  Paula	  Knudsen.	  Centro	  Cultural	  
B_arco.	  (agosto	  a	  novembro/2017);	  

-‐ BrPlot	  –	  Encontro	  de	  roteiristas	  –	  SESC	  /	  FAAP	  /	  Klaxon.	  (outubro/2017);	  

-‐ Oficina	  de	  roteiro	  de	  séries	  para	  TV	  –	  Ministrado	  por	  Ricardo	  Grynszpan.	  Centro	  de	  
Pesquisa	  e	  Formação	  SESC	  SP.	  (setembro/2017);	  

-‐ Planejamento	  e	  criação	  de	  conteúdo	  para	  mídias	  digitais	  –	  Ministrado	  por	  Bruno	  
Gael.	  Centro	  Cultural	  B_arco.	  (agosto/2017);	  

-‐ Criação	  e	  desenvolvimento	  de	  séries	  nos	  gêneros	  de	  não-‐ficção	  (lifestyle	  e	  factual)	  –	  
Ministrado	  por	  Maria	  Carolina	  Telles.	  Centro	  Cultural	  B_arco.	  (julho/2017)	  

-‐ Planejamento	  de	  produção	  para	  série	  de	  TV	  –	  Ministrado	  por	  Mariana	  Brasil.	  
Guinada	  Produções.	  (julho/2016)	  

-‐ Produção	  audiovisual	  infantil	  de	  qualidade:	  da	  inspiração	  à	  realização.	  LatinLab	  
(agosto/2015)	  

-‐ Artes	  Comparadas	  (Intercâmbio),	  Universidade	  de	  Buenos	  Aires	  (dezembro/2008)	  

-‐ Letras	  (Intercâmbio),	  Universidade	  de	  Salta	  (julho/2008)	  

-‐ Edição	  de	  vídeo	  não-‐linear,	  OZI	  escola	  audiovisual	  (março/2007)	  



	  
IDIOMAS	  

Ø Espanhol:	  leitura	  intermediária,	  escrita	  intermediária,	  conversação	  intermediária.	  

Ø Inglês:	  leitura	  intermediária,	  escrita	  intermediária,	  conversação	  intermediária.	  

Proficiência	  na	  língua	  certificada	  pelo	  Cambridge	  –	  KEY	  English	  Test	  

	  
HISTÓRICO	  PROFISSIONAL	  
	  

Ø Séries	  não-‐ficção	  para	  TV	  e	  Internet	  
	  

-‐ Roteiro:	  Bela	  Raízes	  (2018)	  
Série	  documental	  de	  13	  x	  13	  minutos	  para	  o	  Canal	  Futura	  –	  Prodav/02.	  
Apresentação	  de	  Bela	  Gil.	  	  
Produção	  Amorim	  Filmes.	  
	  

-‐ Roteiro	  e	  pesquisa:	  Manual	  de	  Sobrevivência	  para	  o	  Século	  XXI	  (2018)	  
Série	  documental	  de	  13	  x	  26	  minutos	  para	  o	  CineBrasil	  TV.	  	  
Apresentação	  de	  Marcos	  Palmeira.	  	  
Produção	  Amorim	  Filmes	  e	  Mapa	  Filmes.	  
	  

-‐ Roteiro	  e	  pesquisa:	  Viva	  Mais	  SUS	  (2017-‐2018)	  
Websérie	  documental	  para	  o	  Ministério	  da	  Saúde	  com	  24	  x	  4	  minutos.	  	  
Acesse.	  
Produção	  Head	  Imagens.	  	  
	  

Ø Produção	  Executiva	  para	  TV	  
	  

-‐ TV	  Escola	  (2013/2015	  –	  2016/2017)	  
Acompanhamento	  e	  aprovação	  do	  conceito	  artístico	  de	  projetos;	  desenvolvimento	  
de	  cronogramas	  e	  de	  desenho	  de	  produção;	  acompanhamento	  de	  ações	  junto	  a	  
fornecedores	  e	  prestadores	  de	  serviço;	  orientação	  à	  empresas	  produtoras	  e	  
aprovação	  de	  roteiros,	  cenários,	  elenco,	  figurinos,	  personagens	  e	  toda	  a	  parte	  
artística	  relativa	  aos	  programas;	  desenvolvimento	  de	  estratégias,	  narrativas	  e	  
conteúdos	  para	  múltiplas	  plataformas.	  
	  
Principais	  projetos	  realizados:	  R$100	  Neuras	  (série	  de	  ficção,	  13	  x	  5	  minutos	  –	  2017),	  
Sua	  Escola,	  Nossa	  Escola	  (série	  documental,	  5	  x	  26	  minutos	  –	  2017),	  Chico	  na	  Ilha	  
dos	  Jurubebas	  (série	  de	  animação,	  13	  x	  13	  minutos	  -‐	  2017),	  O	  Futuro	  que	  Escrevo	  
(série	  documental,	  5	  x	  26	  minutos	  –	  2016),	  Fabulosas	  Coleções	  do	  Seu	  Gonçalo	  (série	  
de	  animação,	  13	  x	  13	  minutos	  –	  2016),	  Anthony	  Knivet:	  um	  olhar	  aventureiro	  sobre	  a	  
colonização	  do	  Brasil	  (série	  documental,	  2	  x	  26	  minutos	  –	  2016)	  
	  

Ø Projetos	  Autorais	  
	  

-‐ Direção	  e	  roteiro:	  Mistério	  da	  Carne	  (2018)	  
Curta-‐metragem	  financiado	  pelo	  Fundo	  de	  Apoio	  à	  Cultura	  do	  GDF	  
Estreia	  internacional	  no	  Sundance	  Film	  Festival	  2019	  
	  

-‐ Direção,	  roteiro	  e	  produção	  executiva:	  Sem	  Cerimônia	  (2016)	  
Piloto	  de	  série	  de	  ficção	  contemplado	  pelo	  Fundo	  de	  Apoio	  à	  Cultura	  do	  GDF	  



	  
-‐ Direção	  e	  roteiro:	  A	  arte	  de	  andar	  pelas	  ruas	  de	  Brasília	  (2011)	  

Ganhador	  do	  Troféu	  Câmara	  Legislativa	  no	  44º	  Festival	  de	  Brasília	  do	  Cinema	  
Brasileiro,	  Best	  Dramatic	  Short	  no	  Q	  Cinema	  (Texas,	  EUA),	  Mejor	  Cortometraje	  
Extranjero	  del	  Público	  no	  AndaLesgai	  (Andalucía,	  Espanha),	  entre	  outros.	  
	  

Ø Outros	  
	  

-‐ Redatora	  –	  TV	  Escola	  (2012/2013)	  
Redatora	  de	  chamadas,	  interprogramas	  e	  institucionais	  para	  comunicação	  interna	  e	  
externa	  do	  canal.	  Criação	  de	  conceitos	  para	  campanhas	  de	  comunicação.	  
Acompanhamento	  do	  desenvolvimento	  da	  campanha	  desde	  a	  reunião	  de	  briefing,	  
passando	  pelas	  fases	  de	  produção	  e	  edição	  até	  a	  entrega	  final.	  
	  

-‐ Direção	  Artística:	  Violão	  de	  Todos	  os	  Tempos	  (2016)	  
Documentário	  de	  52	  minutos.	  Captação	  de	  oficinas	  e	  shows	  em	  escolas	  da	  Rede	  
Pública	  do	  GDF.	  Financiado	  pelo	  Fundo	  de	  Apoio	  à	  Cultura	  do	  GDF.	  

	  
-‐ Produção	  e	  assistência	  de	  direção	  em	  curtas-‐metragens	  

Principais	  projetos	  realizados:	  O	  chão	  que	  eu	  piso	  (Produção	  Executiva	  –	  
documentário	  –	  2015),	  Vagabunda	  de	  meia	  tigela	  (Produção	  Executiva	  e	  Assistência	  
de	  Direção	  -‐	  ficção,	  2015),	  A	  Caroneira	  (Assistência	  de	  Direção	  –	  ficção,	  2012);	  Do	  
andar	  de	  baixo	  (Direção	  de	  Produção	  –	  ficção,	  2010),	  Feijão	  com	  arroz	  (Produção	  
Executiva	  e	  Assistência	  de	  Direção	  –	  ficção,	  2009),	  As	  fugitivas	  (Assistência	  de	  
Direção	  -‐	  ficção,	  2007),	  Ladrão	  de	  Almas	  (Direção	  de	  Produção	  –	  documentário,	  
2009),	  Uma	  (Direção	  de	  produção	  –	  ficção,	  2009) 
	  

-‐ Roteirista	  -‐	  Cinegroup	  (setembro/2010	  a	  maio/2012)	  
Roteirista	  de	  vídeos	  institucionais,	  documentários	  e	  programas	  de	  TV.	  	  
Principais	  projetos:	  Nova	  África	  (Fez	  parte	  da	  equipe	  que	  desenvolveu	  o	  projeto	  
vencedor	  do	  edital,	  participou	  da	  roteirização	  de	  episódios.	  Série	  de	  26	  x	  26	  minutos	  
para	  a	  TV	  Brasil	  -‐	  2011),	  Receita	  de	  Família	  (Reality	  show	  com	  26	  x	  26	  minutos	  sobre	  
nutrição	  encomendado	  pelo	  Sesi	  e	  exibido	  pela	  TV	  Brasil	  -‐	  2011),	  É	  Coisa	  Nossa	  
(Série	  com	  26	  x	  8	  minutos	  sobre	  economia	  criativa	  encomendado	  pelo	  Sesi	  -‐	  2011).	  
Institucionais:	  Infraero,	  Fundação	  Banco	  do	  Brasil,	  Sesi,	  SENAI,	  CNI,	  entre	  outros.	  

	  
-‐ Ministério	  da	  Justiça	  (2009/2010)	  

Estagiária	  de	  Classificação	  Indicativa.	  Análise	  e	  monitoramento	  de	  programação	  de	  
televisão	  e	  cinema.	  Atribuição	  de	  faixa	  etária	  correspondente	  às	  normas	  da	  
Classificação	  Indicativa	  
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