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Relações institucionais, comunicação, pesquisa e advocacy 
ㅡ 
Resumo 

Colaboro com organizações que reconhecem a Comunicação como 
esforço estratégico para o fortalecimento de suas causas. Ao longo 
dos últimos dez anos, acumulei experiências na gestão pública, na 
reportagem e na comunicação institucional, dedicando-me à promoção 
das agendas de desenvolvimento, às temáticas de Direitos Humanos e 
ao fortalecimento do diálogo entre Estado e sociedade civil organizada. 
Implemento estratégias de comunicação institucional e campanhas 
para defesa e promoção de direitos, com vistas à incidência em 
políticas públicas. Sou mestre em Estudos Culturais pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e atualmente integro o Laboratório de 
Estudos Socioantropológicos em Política, Arte e Religião (LEPAR) do 
Departamento de  Pós-Graduação em Sociologia.  Em 2018, fiz parte do 
grupo de pesquisa do Instituto de Estudos da Religião (ISER) que 
produziu levantamento sobre o desempenho de candidaturas 
confessionais. Produzo e edito semanalmente a Newsletter Religião & 
Cultura, que destaca os principais fatos acerca da transição religiosa 
em curso no Brasil.  
 

 

ㅡ 
Experiência 

 

Instituto Água e Saneamento (IAS) - Coordenadora de 
Comunicação 
desde abril de 2020 -  São Paulo (SP) 

O IAS é uma organização da sociedade civil sediada em São Paulo, que 
desde 2019 dedica-se à produção de conhecimento para impulsionar o 
acesso à água e ao saneamento no Brasil. Nesta função, coordeno e 
implemento esforços de comunicação institucional.  

 

Instituto Água e Saneamento (IAS) - Consultoria 
6 meses - abril a setembro de 2020 -  São Paulo (SP) 

Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização feminista 
internacional com 25 anos de atuação no Brasil. Oferecendo formação 
em Teologia Feminista, Católicas atua na agenda de direitos sexuais e 
reprodutivos. Nesta organização, atuei dando suporte à 
implementação do trabalho remoto. 

 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - Pesquisadora 
Desde 2020 - Niterói (RJ) 
 
Como pesquisadora, integro o Laboratório de Estudos 
Socioantropológicos em Política, Arte e Religião (LePar), vinculado ao 
Departamento de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal Fluminense. 



Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP 
Brasil)  - Gerente de Comunicação 
Jan/2017 a Dez/2018 - Rio de Janeiro (RJ) 

O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, da 
sigla em inglês) é uma organização internacional sem fins lucrativos, 
que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável, a 
mobilidade urbana equitativa e a redução das emissões de carbono. É 
responsabilidade do Gerente de Comunicação desenvolver e coordenar 
a estratégia de comunicação do ITDP Brasil, incluindo gestão de 
equipe, execução orçamentária, contratação de consultores, 
coordenação e monitoramento de iniciativas de Relações 
Institucionais, advocacy e articulação. Esta posição também prevê o 
apoio à captação de parcerias, liderança da comunicação estratégica, 
programática e institucional, assessoria de imprensa, produção de 
eventos, revisão de publicações técnicas e conteúdo digital. 

Instituto de Estudos da Religião (ISER) - Pesquisadora 
Ago/2018 a Dez/2018 - Rio de Janeiro (RJ) 
 
Durante o período pré-eleitoral de 2018, atuei em grupo de pesquisa 
que produziu de mapeamento de candidaturas confessionais à Câmara 
Federal, exercendo as funções de coleta e gestão de banco de dados, 
análise qualitativa. 

Prefeitura do Rio de Janeiro - Gerente de Projeto 
Fev/2015 a Dez/2016 - Rio de Janeiro (RJ) 
 

O LAB.Rio foi um laboratório de inovação para a Participação Social, 
com foco em e-democracy e governo aberto, alocado no gabinete do 
Prefeito do Rio. Em 2015 atuei como Gerente de Comunicação do 
projeto, liderando as iniciativas de divulgação dos programas. 
Posteriormente, assumi a posição de Gerente de Projetos,  liderando a 
criação e implementação Conselho da Juventude da Cidade, uma 
iniciativa de engajamento cidadão que promoveu um espaço 
participativo e horizontal para 100 jovens de 14 a 28 anos. Por meio do 
Conselho, estes jovens atuaram na fiscalização e monitoramento do 
Plano de Metas municipal. No escopo desta função incluía-se também 
representação institucional, organização e facilitação de eventos, 
seminários e workshops. 

Matilde Conteúdo (Machado Marques LTDA) - 
Sócia-administradora 
Out/2010 a Fev/2015 - São Luís (MA) 
 

A Matilde foi uma empresa focada em projetos digitais, produção de 
conteúdo, assessoria de imprensa, monitoramento de mídia sociais e 
análise de redes, que entrou em operação em 2011 em São Luís, 
Maranhão. Como sócia-fundadora, fui responsável pela gestão de 
equipe e de novos negócios até julho de 2015.  A Matilde promoveu o 
primeiro TEDx do Maranhão, realizado em novembro de 2013, do qual 



fui curadora e organizadora licenciada. 

 
Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Maranhão - 
Ouvidora 
Out/2010 a Fev/2015 - São Luís (MA) 
 
Nesta função, fui responsável pela implementação e liderança do 
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS no Maranhão, que passou por 
uma fase de expansão, com o aporte de recursos federais para 
descentralização do sistema. Nesta posição, coordenei atividades de 
capacitação e treinamento de recursos humanos e controle 
orçamentário, em interlocução com o Ministério da Saúde e com as 
Secretarias Municipais de Saúde. O setor hoje atende quatro milhões 
de usuários no estado, cobrindo 217 municípios. 

ㅡ 

Formação 

 
Universidade Federal Fluminense - Nível Mestrado  (2018) 
Pós-Graduação no Programa de Cultura e Territorialidades 
2016 - 2018 - Niterói (RJ) 
 
Universidade Federal do Maranhão – Nível Bacharelado (2011) 
Graduação em Comunicação Social - Jornalismo 
2006 - 201 -  São Luís (MA) 
 
Universidade Ceuma – Nível Bacharelado (2011)  
Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 
2006 - 2011 - São Luís (MA)  

ㅡ 
Reconhecimentos 
 

 

Empreendedora Cívica — RAPS, 2017 

 

A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade seleciona, reconhece e 
capacita lideranças da sociedade civil organizada e da política para a 
atuação pública nos temas relacionados à sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental das organizações e da sociedade 
brasileira. 

 

ㅡ 
Language Skills 

 

English - Score 54 TOEFL iBT® test 

 


