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FORMAÇÃO E
EXPERIÊNCIA

Desenho do Caruso durante participação
no Roda Viva como tuiteira

Jornalista com pósgraduação em divulgação
científica pela ECA/USP e
com capacitação em
marketing pela FGV.
Radialista/ apresentadora
pelo Senac. Palestrante
no TEDx São Paulo.
Tenho 20 anos de
experiência em
comunicação e jornalismo
com passagens por
veículos como Folha de
S.Paulo, G1, Yahoo,
RedeTV!, Pesquisa
FAPESP e Época. Gestei a
comunicação da ONG
Iniciativa Verde e sou
bolsista do CNPq.

COMUNICAÇÃO
E MARKETING

Sou bolsista do Programa de Divulgação e Disseminação
Científica do CNPq. Criei o perfil do Conselho nas redes
sociais Instagram e Facebook, elaboro e executo
estratégia de marketing digital e gravo vídeos com
pesquisadoras ao canal do YouTube da instituição.
Trabalhei na formulação e execução da comunicação da
ONG Iniciativa Verde por cinco anos. Organizei ou realizei
marketing, comunicação em geral (online e offline),
eventos, impressos como revistas, relatórios e folhetos.
Auxiliei na capitação de recursos e elaborei projetos. Entre
eles, desenhei e executei a comunicação do Plantando
Águas, patrocinado pela Petrobras.

PALESTRAS,
DEBATES E
AULAS

Palestrei no TEDx São Paulo sobre como o
conhecimento científico pode mudar nossa vida para
melhor. Em 2018, também sabatinei presidenciáveis no
debate Conhecer Eleições. Ministrei palestra sobre
melhores usos das redes sociais. Palestrei na Campus
Party, Social Media Week, entre outros. Dei o curso livre
"Linguagem para a Divulgação Científica", na
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

PROJETOS

Há dez anos escrevo o blog Xis-xis, sobre meio
ambiente e ciência, que faz parte do condomínio
internacional Science Blogs Brasil. O canal Além da Bio,
criado em parceria com o Aprenda.bio, está no YouTube
Educação a convite do Google. O documentário Augusta
a 120/h realizado com mais três jornalistas, primeiro
sobre a rua, foi transmitido na TV Universitária e
comemorou os 450 anos da cidade. O projeto Marétudo,
em parceria com a oceanógrafa Adriana Lippi, fará a
divulgação científica de temas relacionados ao mar. E
por meio da Comunica pelo Mundo faço trabalhos de
comunicação e marketing da área social, científica e
ambiental para organizações ou campanhas.

PREMIAÇÕES
E EVENTOS
O Plantando Águas, da Iniciativa
Verde em parceria com 20
instituições e patrocinado pela
Petrobras, recebeu três
premiações inclusive o Prêmio
Latinoamérica Verde (2017), o
qual inscrevi em espanhol.
Coordenei a elaboração dos
vídeos e da primeira campanha
online do movimento Mais
Floresta PRA São Paulo (2016).
Uma das organizadoras dos
debates Três
Anos do Código Florestal (2015),
Quatro Anos do Código Florestal
(2016) e Código Florestal em
São Paulo: impasses e
oportunidades (2017) e de
outros eventos da ONG.
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