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Objetivo
Estagiar na área e aprimorar minhas habilidades de produção de conteúdo
jornalístico, crescendo junto a empresa.

Formação
Aluno do 6º semestre do curso de Jornalismo da ECA-USP da turma de 2019,
período matutino.

Experiência
Jornalismo Júnior (empresa júnior e veículo de notícias da ECA-USP)
2019 — 1º semestre
Repórter do núcleo Laboratório da Jornalismo Júnior, onde produzi matérias sobre
ciências e tecnologia.
Participei também do núcleo de Comunicações Visuais, onde aprendi a usar funções
básicas do Photoshop para produção de gráficos e imagens de capa de matérias

2019 — 2º semestre
Produção de conteúdo para mídias sociais e uso de plataformas de divulgação
(redes sociais e email) para o núcleo Divulgação da Jornalismo Júnior.
Participei também do núcleo J Press, onde escrevi reportagens longas, sobre temas
variados.

Agência Universitária de Notícias
2020
Repórter da Agência Universitária de Notícias como parte do curso: cobertura de
eventos e produção de matérias sobre ciência e pesquisas acadêmicas em
andamento no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP.

(continua no verso)

Habilidades e línguas



Inglês proficiente.
Japonês intermediário.
Conhecimento básico de WordPress e Photoshop.
Experiência básica em produção e edição de áudio.

Qualificações e atividades extras
Medalhista na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2013, 2014,
2015 e 2016.

Co-autoria de 2 livros-coletânea: Textos para livro-reportagem Vol. 1 & Perfil
Recomeços.

Participação nos jornais-laboratório como parte do curso de Jornalismo:
- Jornal Notícias São Remo (produzi matérias diversas sobre a comunidade ao lado
do campus Butantã da USP).
- Jornal da Campus (produzi matérias diversas sobre o campus Butantã da USP)
- Suplemento Claro (suplemento mensal do Jornal do Campus, onde produzi
matérias de maior apelo visual sobre temas específicos para cada edição;
geralmente comportamento).

Algumas produções
- Laboratório do IB desenvolve novo teste com saliva para covid-19 — matéria para o
Jornal do Campus, na qual discuto o desenvolvimento de um teste com a tecnologia
RT-LAMP, utilizando saliva, para covid-19.
- Em razão da fé — reportagem para o Suplemento Claro sobre crenças holísticas
nos tempos atuais, sua relação com a ciência moderna e a maneira como
participam da vida de seus adeptos.
- Camada de ozônio: boas e más notícias de 2020 — matéria para a Agência
Universitária de Notícias sobre o progresso na recuperação da camada de ozônio no
hemisfério sul, mas aumento inesperado dos anos no hemisfério norte, em 2020.


