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> Áreas de interesse

Jornalismo Cultural | Literatura |Cinema | Tradução | Produção

> Experiência Profissional

Entrelinhas (TV Cultura) :: Programa semanal sobre literatura.
Funções: repórter e roteirista (2010 - ).

Guia de livros, discos e filmes do jornal Folha de São Paulo. Função: autor de resenhas literárias (2010)

Folhinha :: Caderno infantil do jornal Folha de São Paulo. Função: autor da matéria de capa “Meu 
tesouro” (22/20/2011) e do perfil “Irmandade do rock” (03/12/2011). 

Programa Metrópolis (TV Cultura) :: Programa diário sobre arte. 
Função: editor de texto (Fev – Julho/2010).

Entrelinhas (TV Cultura) :: Matéria sobre a histórica livraria parisiense Shakespeare and Company. 
Funções: repórter e editor de texto (2009).

Agenda (Rede Minas) :: Principal programa sobre cultura de Minas Gerais, transmitido diariamente. 
Entre os trabalhos desenvolvidos neste programa estão: a cobertura do Festival Cineport em João 
Pessoa, matéria com o cineasta Julio Bressane e entrevistas em estúdio. Funções: apresentador e 
repórter (2007 - Junho e Julho).

Livro Aberto (Rede Minas) - agora com o nome Imagem da Palavra :: Programa sobre literatura 
transmitido semanalmente pela Rede Minas. Funções: apresentador-repórter, roteirista e produtor 
(2002-2007).

Jornal Minas (Rede Minas) :: Quadro de dicas de livros veiculado semanalmente com o nome 
“Livro Aberto indica”. A proposta era apresentar dicas de pessoas desconhecidas e artistas como 
Fernanda Takai e Ronaldo Fraga. Funções: repórter e produtor (2006).

Harmonia (Rede Minas) :: Participação na criação e produção de um programa sobre música 
erudita. O piloto teve como tema a obra do compositor Beethoven e contou com a participação do 
pianista Nelson Freire, de especialistas e inseriu de maneira inusitada pessoas que pensavam não 
conhecer a obra do compositor alemão. Funções: produção e roteiro (2005).

5º Festival de Cinema de Tiradentes. Função: estagiário na assessoria de imprensa (2002). 



Cine Magazine (Rede Minas) :: Programa sobre cinema transmitido semanalmente. 
Função: estagiário de produção (2001).

Cena de Cinema (rádio Lagoinha FM) :: Programa semanal dirigido por Rita Ribeiro. 
Funções: produção, redação e locução (1999).

> Formação Superior

Mestrado em Cinema com apoio da bolsa Alban pela Universidade Paris-Est Marne-la-Vallée. 
Universidade multimídia com ênfase na união entre prática e teoria, onde o aluno produz vídeos 
autorais e também uma dissertação. (2007-2009).

Graduação em Jornalismo, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH – (2003)

> Informática 

Word | Windows | Adobe Première/Final Cut | Photoshop  

> Língua Estrangeira 

Francês e Inglês

> Projetos Pessoais

LITERATURA

O menino comum :: Obra ganhadora do concurso “João de Barro” em 2007. Editora Dimensão.

Maldito Peter Pan :: Livro para crianças. No prelo pela editora Scipione. 

Tradução dos livros “Purê de Maçã”, do escritor Klaas Verplancke, e “Princesa Ana”, 
de Ed Franck e Kris Nauwelaerts. Editora Scipione (2011). 

VÍDEO

Julia Roberts :: Vídeo experimental baseado num conto em prosa-poética de minha autoria. 
Participação em festivais: 4a Mostra de Cinema de Ouro Preto (2009) e Cineesquemanovo em Porto 
Alegre (2009).

Pano e osso :: Vídeo experimental baseado num conto em prosa-poética de minha autoria. 
Participação em festivais: CinePudding (Paris-2008).

A delicadeza das horas :: Vídeo dirigido por Wilson Dellani. Participação como roteirista (2003).
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