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01/2019 a atual Ministério da Cidadania - Secretaria Especial da Cultura 
Órgão do Governo Federal 
Coordenadora de Comunicação Cultural 
✓ Atuação integrada com as demais equipes de comunicação do Ministério da Cidadania. Participação estratégica no 
planejamento de atividades de comunicação institucional da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania como 
um todo. 
✓ Gestão da execução das atividades planejadas para a Ascom da Secretaria Especial da Cultura, incluindo a cobertura de 
eventos culturais e agendas das autoridades da pasta; atualização do website da Cultura e execução das estratégias de mídias 
sociais; produção de conteúdos multimedia e elaboração de materiais de assessoramento ao ministro, ao secretário e a outras 
autoridades. 
✓ Gestão da relação da Assessoria de Comunicação com outras áreas da Secretaria Especial da Cultura e também do Ministério, 
garantindo o bom fluxo de informações das áreas para a Ascom e dela para os públicos de interesse. 
✓ Gestão da relação da Ascom com os departamentos de comunicação de entidades culturais vinculadas ao Ministério da 
Cidadania (Iphan, Ibram, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Palmares e Funarte), 
garantindo unidade de discurso e estratégia e otimização de esforços de comunicação, quando possível. 
 



01/2018 a 12/2018 Ministério da Cultura 
Órgão do Governo Federal 
Chefe da Assessoria de Comunicação 
✓ Assessoramento direto ao ministro da Cultura na relação com a imprensa nacional e internacional. Acompanhamento do 
ministro em agendas, reuniões estratégicas e viagens. 
✓ Gestão do contrato do Ministério com a agência CDN Comunicação Corporativa, fiscalizando a execução do mesmo e 
garantindo que os serviços fossem entregues conforme acordado. 
✓ Planejamento e gestão das atividades de comunicação institucional do Ministério da Cultura, incluindo a cobertura de eventos, 
agendas e reuniões das autoridades do Ministério; a atualização do website e a execução das estratégias de mídias sociais; as 
atividades de relacionamento com a imprensa (produção de releases, artigos e notas para colunistas, elaboração de press kits, 
organização de press trips, coletivas de imprensa, entrevistas e encontros de relacionamento); a produção de conteúdos 
multimídia (podcasts, matérias para rádio e vídeos promocionais) e a produção de materiais de assessoramento ao ministro e 
outras autoridades da pasta (briefings, position papers, artigos e apresentações). 
✓ Durante minha gestão, o website do Ministério da Cultura, que era um dos mais defasados da Esplanada, foi totalmente 
repaginado. O Ministério da Cultura se tornou o primeiro ministério a lançar website adequado ao novo modelo desenvolvido pela 
Secom/Presidência. 
✓ Gestão na relação da Assessoria de Comunicação com outras áreas/secretarias do Ministério,garantindo o bom fluxo de 
informações das áreas para a Ascom e dela para os públicos de interesse. 
✓ Gestão na relação da Ascom/MinC com os departamentos de comunicação de entidades vinculadas ao Ministério, garantindo 
unidade de discurso e estratégia e otimização de esforços de comunicação. 
✓ Gestão na relação da Ascom do Ministério da Cultura com as Ascoms de outros órgãos e ministérios do Governo, e também 
com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Incentivo ao desenvolvimento de estratégias conjuntas, quando 
conveniente. 
✓ Participação estratégica no planejamento de eventos institucionais do Ministério. Coordenação das equipes de suporte e 
promoção. 
✓ Participação estratégica na definição de campanhas publicitárias do Ministério e colaboração na elaboração de conteúdos de 
apoio.  
 
04/2012 a 12/2017 Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
Empresa pública de comunicação 
Repórter de rede, correspondente internacional 
✓ Longa experiência na cobertura de fatos políticos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília. Amplo 
conhecimento do funcionamento dos poderes. Rede de contatos bem desenvolvida. 
✓ Redação de matérias jornalísticas para TV, execução de flashes ao vivo com informações de última hora ao longo da 
programação, produção de matérias e reportagens especiais, realização de entrevistas com autoridades e apresentação de 
programas especiais. 
✓ De agosto de 2014 a dezembro de 2016 atuei como correspondente internacional da EBC na Europa. Morei na Dinamarca 
(Aarhus e Copenhague), na Inglaterra (Londres) e na França (Paris) e viajei para vários países europeus para realizar coberturas 
especiais. Nesse período, além de atuar como repórter, produzia minhas pautas, filmava e pré-editava meu próprio material. 
Também fazia entradas ao vivo por Skype. Adquiri experiência na operação de câmeras DSLR e programas de edição de áudio 
e vídeo, como Adobe Premiere e Adobe Audition. Exemplos de coberturas internacionais realizadas: 
- Aniversário de 25 anos da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, em 2014; 
- Ataques terroristas em Paris em janeiro e novembro de 2015; 
- Programa especial sobre regulação da mídia em Estocolmo, na Suécia, em 2015; 
- Referendo da Grã-Bretanha em 2016. 
 
02/2016 a 12/2016 Money Week Magazine 
Revista britânica semanal de análise financeira. Tiragem: 46 mil exemplares. 
Redatora freelancer 
✓ Redação de artigos analíticos em inglês sobre mercados emergentes e economia doméstica. 11/2015 a 04/2016 Canal Futura 
– Destino Educação: Escolas Inovadoras Canal de TV voltado para a promoção de conteúdos educativos Produtora freelancer 
✓ O programa Destino Educação mostrou 12 escolas inovadoras em vários países, uma por episódio. Uma delas foi a Bath 
Studio School, situada em Bath, na Inglaterra. Como produtora do programa, fiquei três semanas ininterruptas nesta escola, 
participando das aulas, conversando com alunos, professores, diretores e pais. Depois desse período de observação produzi um 
relatório que guiou o trabalho dos roteiristas e diretores. 
✓ Também fui responsável pelo agendamento de entrevistas e preparação para recepção da equipe de direção e filmagem, que 
se deslocou do Rio de Janeiro para Bath. A última fase do meu trabalho como produtora foi o acompanhamento da equipe durante 
as duas semanas de filmagem na escola e produção de relatório final. O programa foi ao ar em setembro de 2016. 
 
04/2007 a 12/2013 Imagem Corporativa Comunicação (IC) 
Empresa do segmento de comunicação corporativa, presente em SP, RJ e DF 
Coordenadora geral, após 1 promoção  
✓ Depois de ter atuado como gerente de contas para Imagem Corporativa, fui convidada em 2009 a participar de um ousado 
projeto de expansão, assumindo o desafio de conduzir a abertura do escritório da agência em Brasília. Minhas atribuições 
incluíam a gestão administrativa do escritório, a seleção e gestão de equipes, a prospecção de clientes, a coordenação do 
atendimento às contas de comunicação corporativa e relações governamentais, além da condução de projetos especiais. 



✓ No período em que estive à frente do escritório fui responsável pelo desenvolvimento de produtos de sucesso na área de 
relações governamentais, que depois foram incorporados ao portfólio da empresa, como um sistema online de relacionamento 
com stakeholders, que foi exibido em reunião de avaliação anual da empresa, como case de sucesso. 
✓ Atuei diretamente na definição de estratégias de relações governamentais para empresas multinacionais, tais como Intel, 
Roche, Alibaba.com e PepsiCo. Acompanhei executivos dessas empresas em atividades de relacionamento com autoridades 
dos poderes Executivo e Legislativo.  
✓ Participei ativamente de vários processos seletivos e concorrências vitoriosas. Fui responsável pela captação e coordenação 
de projetos especiais, tais como pesquisa de imagem institucional para a Delegação da União Europeia no Brasil. 
✓ Conduzi a agência em concorrência pública vitoriosa que nos garantiu contrato para a execução do trabalho de comunicação 
do Projeto de Apoio à Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas, promovido pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial. O trabalho, coordenado por mim, foi executado com seis frentes, incluindo assessoria de imprensa, 
estratégia em mídias digitais, produção de publicações impressas e vídeo institucional, exposição fotográfica e organização de 
megaevento de encerramento do projeto. 


