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  Apresentação   
 
Comunicadora de nascença e formação. Se o trabalho faz sentido pra mim, eu me jogo com paixão e disciplina. 
Tenho uma experiência sólida em assessoria de comunicação e imprensa, jornalismo online e produção de 
eventos – especialmente de cunho ativista. Tenho afinidade com Política, Arte e Cultura. Tenho disposição de 
aprender também e gosto de trabalhos que me desafiem, demandem de mim algo que eu tenha que ir em 
busca, que eu cresça. Costumo ser versátil, ágil, criativa e perspicaz no trabalho em equipe. 
 

Formação 
 
2018 – 2020: Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pelo Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (concluinte); 
2008 – 2014: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia.  
2018 – 2019 – Inglês Avançado pela Assufba (Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos da UFBA) 

 
  Experiência  
2020 – Atualmente – Assessora de Comunicação do programa Corra pro Abraço 
2019 - 2020 – Assessora de Imprensa da Mostra Itinerante de Cinemas Negros – Mahomed Bamba 
2018 – 2019 – Colaboração Crioula Comunicação: Cobertura e Assessoria de Eventos e Atividades Culturais: 
Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada e Plataforma Melanina Digital; Mostra MAR – Mulheres Ativismo 
e Realização; Bienal de Arte e Cultura da UNE; 17 Anos Vilavox;  
2016 – 2017 – Assembleia Legislativa do Estado da Bahia: Assessoria de Comunicação (produção de matérias, 
reportagens e releases, cobertura de eventos); 
2014 – 2016 – Câmara Municipal de Salvador: Assessoria Parlamentar (articulação de eventos, audiências 
públicas, elaboração de projetos);  
2013 – 2014 – RedeMoinho Cooperativa: Assessoria de Comunicação (produção de matérias, fotos e banners 
para as redes sociais, alimentação do facebook, elaboração de campanhas);  
2011 – 2013 – Tribunal de Justiça da Bahia: Estágio em Assessoria de Comunicação (produção de matérias, 
reportagens e releases, cobertura de eventos);  
2010 – 2011 – TV Aratu: Estágio em Jornalismo Online (produção de notas jornalísticas, análise de releases, 
apuração rápida de informações, alimentação das redes sociais);  

 
  Outras informações 

 

• 1º lugar no Prêmio Afirmativa de Reportagem com a matéria “Trajetórias Interrompidas: o luto e a luta 
das mães que sobrevivem ao genocídio. 

• Participou do Boost de aceleração de Creators da YouPix 

• É pesquisadora no Centro de Estudos e Pesquisa em Análise do Discurso (UFBA) 

• Foi diretora de Mulheres da UNE na gestão 2015 – 2017; 

• Monitoria Popular no Programa Universidade Para Todos; 

• Monitoria em Feminismo e Tecnologia na ACCS Comunicação e Sociedade –"Comunicação, mulheres e 
cidadania: o uso do vídeo para o empoderamento" - desenvolveu atividades teóricas e práticas, 
realizadas com mulheres marisqueiras em Acupe, Santo Amaro, Bahia.; 

• Coordenação do 4º e 5º Encontro de Negros e Negras da UNE e do 7º Encontro de Mulheres 
Estudantes; 
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