
 

Jornalista multimídia especializada na cobertura de temas relacionados a ciência, saúde, meio 
ambiente e tecnologia. Tem experiência em texto, reportagem, fotografia, edição de vídeos, 
assessoria de imprensa e consultoria científica para TV. 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Casa de Oswaldo Cruz – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
Especialização lato sensu em Divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Saúde (2012) 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Graduação em Comunicação Social/ Jornalismo – ECO (2011) 
 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 
Graduação em Museologia (2007, incompleta) 

 
PRÊMIOS 
 
- 2° lugar no Prêmio Sindhrio de Jornalismo em Saúde na categoria online, 2012  

- Finalista do Prêmio HSBC de Imprensa Sustentabilidade pela cobertura da Rio+20, 2012 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

03/2015 – 12/2015  
Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) – Rede D’Or São Luiz 
Analista de comunicação e marketing (plena) 
 

 Redação de reportagens e releases sobre pesquisas da área de saúde desenvolvidas no IDOR para 
publicação no site da instituição e compartilhamento em redes sociais; 

 Assessoria de imprensa, atuando na divulgação das atividades de pesquisa e ensino do IDOR e no 
contato direto com a imprensa; 

 Organização e produção de eventos para público especializado e leigo; 
 Produção de newsletter mensal e semanal para divulgação das atividades do instituto; 

 Gerenciamento de redes sociais institucionais (Facebook, Twitter, LinkedIn); 
 Comunicação interna e promoção de campanhas corporativas; 
 Produção de material gráfico de divulgação; 
 Contato com fornecedores e controle de orçamento de marketing; 

 
04/2015- Atual  
Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede Cpe) 
Produtora de conteúdo e assessora de comunicação (freelancer) 

 
 Redação de reportagens e releases sobre a Rede CpE e as pesquisas desenvolvidas por seus 

membros; 
 Atualização e gerenciamento do site www.cienciaparaeducacao.org; 
 Edição de textos de colunistas; 
 Assessoria de imprensa, atuando na divulgação das atividades da Rede e lidando com demandas 

responsivas 

 Gerenciamento e produção de conteúdo para o Facebook da Rede.  
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01/2011 – 01/2015 
Instituto Ciência Hoje 
Repórter 
 

 Redação de reportagens e notícias sobre ciência, meio ambiente, saúde, educação e tecnologia para 
os sites ‘Ciência Hoje On-line’ e ‘Ciência Hoje das Crianças On-line’ e para as revistas ‘Ciência Hoje’ e 
‘Ciência Hoje das Crianças’; 

 Roteirização, edição e finalização de reportagens em vídeo para ambos os sites; 
 Edição de fotos e criação de ilustrações; 
 Produção de conteúdo e gerenciamento de redes sociais (Facebook, Twitter, Tumblr);  
 Edição de texto e acompanhamento de estagiários. 

 
11/2014-01/2015 
NeuroChannel 
Jornalista (freelancer) 
 

 Roteiro, decupagem e auxílio na edição de vídeos de divulgação científica sobre neurociência para o 
canal do Youtube ‘NeuroChannel’, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento; 

 Concepção de animações explicativas e infográficos sobre ciência; 
 Condução de entrevistas com neurocientistas nacionais e estrangeiros. 

 

06/2013-12/2014 
Ocean Films 
Consultora de conteúdo (freelancer) 

 
 Sugestão de pautas e entrevistados para o programa de ciência da Globo/Futura ‘Como será?’ (antigo 

Globo Ciência); 
 Consultoria de conteúdo científico dos programas; 
 Auxilio na concepção de infográficos e animações explicativas. 

 
11/2010 – 12/2010 
LET, prestadora de serviços à TV Globo 
Analista de comunicação 
 

 Gerenciamento do conteúdo do site interno ‘Nota 10’; 
 Criação de banners e cartazes informativos de veiculação interna; 

 Redação de reportagens sobre tecnologia e engenharia para o jornal interno do Departamento de 
Engenharia da Central Globo de Produção. 

 
08/2010 – 11/2010 
Askani Web Service, prestadora de serviços à TV Globo 

Estagiária de Jornalismo 
 

 Redação de reportagens para a intranet da Central Globo de Produção (CGP) e elaboração de 
pautas relacionadas à produção dos programas da emissora; 

 Redação de notícias e diagramação do interno ‘Jornada Piloto’; 
 Cobertura de coletivas de imprensa de lançamento de produtos da TV Globo (novelas, séries, 

programas de variedades) e de outros eventos de grande repercussão, como os debates entre 
candidatos à presidência da República; 

 Elaboração semanal de newsletter com notícias internas da CGP;  
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09/2009 - 08/2010  
Instituto Ciência Hoje 
Estagiária de Jornalismo 
 

 Redação e apuração de notícias e reportagens sobre ciência publicadas nas revistas ‘Ciência Hoje’ e 
‘Ciência Hoje das Crianças’ e nos sites www.cienciahoje.uol.com.br e www.chc.cienciahoje.uol.com.br; 

 Edição e filmagem de vídeos para publicação online; 
 Gerenciamento do Twitter da revista ‘Ciência Hoje das Crianças’; 

 Produção de jogos e sugestões de brincadeiras e atividades de artes para publicação na revista infantil 
‘Ciência Hoje das Crianças’; 

 Criação de jogos interativos em Flash para publicação no site ‘Ciência Hoje das Crianças’. 

 
02/2008 – 07/2009 
Coordenadoria de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CoordCOM 

Estagiária de Jornalismo 
 

 Comunicação interna da universidade; 
 Redação de matérias, reportagens e notas de divulgação para publicação nos sites: www.ufrj.br; 

www.olharvirtual.ufrj.br e www.olharvital.ufrj.br (sobre saúde e medicina); 
 Cobertura de eventos institucionais. 

 

COBERTURAS INTERNACIONAIS 
 
09/2014 – Convidada pela Fundação Ford para cobrir a Cúpula do Clima da ONU em Nova York e  
eventos relacionados. 
 
02/2013 – Selecionada para o Fellowship for International Science Reporters da Associação Americana  
para o Progresso da Ciência (AAAS) e do site Eurekalert! para cobrir a reunião anual da instituição 
em Boston, EUA.  
 
08/2012 - Selecionada e custeada pela Organização Mundial de Saúde e pela Universidade de Pequim 
para cobrir o II Simpósio Global sobre Pesquisas em Sistemas de Saúde em Beijing, China. 
A jornalista foi a única representante da imprensa da América Latina no evento. 
 
01/2012 – Convidada para conhecer as dependências do Observatório Europeu do Sul (ESO), no Chile.  
Na ocasião, a jornalista passou uma semana visitando os principais observatórios astronômicos do ESO 
no país e entrevistando pesquisadores. 

 
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS 
 

 Moutinho, S.; Massarani, L.; Amorim, L.H. Ciência sob embargo: um estudo de caso dos jornais O 
Globo e Folha. E-compós. 2014. http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-
compos/article/viewFile/982/748 
 

 Convidada para ministrar palestra no II Simpósio Nacional de Jornalismo Científico, Universidade 
Federal do Norte Fluminense (UENF), 2012. http://prezi.com/ifya2oszpyg-/ciencia-embargada-o-

sistema-de-controle-de-informacao-dos-periodicos-cientificos/ 
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 Convidada para ministrar palestra sobre a relação entre jornalistas e cientistas na X Semana Polar 

Internacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), setembro de 2013. 
http://prezi.com/dnb76na1t9ao/o-cientista-e-a-midia/ 

 
PRINCIPAIS CURSOS DE EXTENSÃO 
 
12/2014: Introdução ao Jornalismo de Dados, da Escola de Dados, Open Knowledge Foundation 
 
09/2014: MOOC ‘Herramientas digitales para el periodismo de dados”, do Knight Center for Journalism in 
Americas 

 
03/2014: MOOC ‘Making sense of data’, do Google 
 
03/2013: Curso de introdução à cosmologia no Planetário do Rio de Janeiro 
 
12/2012: Fellow do Medical Evidence Boot Camp do Knight Science Journalism Program no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
 

11/2011: Curso básico de fotografia com Pércio Campos 
 
 
IDIOMAS 

 
Inglês Avançado – Excelente leitura e escrita; nível oral intermediário do inglês britânico. 
Espanhol Básico – Excelente leitura; escrita e nível oral básicos. 
 

INFORMÁTICA 
 
Sólidos conhecimentos do pacote Oficce do Windows (Word, PowerPoint, Excel). Conhecimentos avançados 
de programas de edição de vídeo e imagem, bem como de modelagem tridimensional, tais quais Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Premiere, Final Cut, After Effects, Maya (3D) e Corel Draw. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, Janeiro de 2016 
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