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FORMAÇÃO ACADÊMICA
•
•

Curso Superior em Comunicação Social Jornalismo, Publicidade e Propaganda - Universidade Federal de
Santa Maria/RS (1985 e 1986).
Pós-Graduação em Cinema - Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro/RJ (1996)

•

MBA em Cinema e TV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro (2007).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Apresentadora de Telejornal e programas de variedade na RBS/TV –RS (1985 a 1989);
Empresa TV Globo Rio – Reporte e Apresentadora (1990 a 1993)
GLOBOSAT - Apresentadora do Canal USA Network (1999);
Canal Futura - Apresentadora programa educativo para escolas (2001 a 2002);
Extensa carreira como atriz e produtora audiovisual, tendo atuado em teatro, telenovelas e seriados nas
TVs Globo e SBT, e Cinema desde 1994 até atualmente;
Produziu diversos projetos cinematográficos documentais e de ficção desde 2009 até atualmente. Dentre
essa obras destacam-se os documentários “Silêncio das Inocentes” e “Flores de pilões” focados na
temática da mulher e da violência contra as mulheres;
Dentre as obras de ficção destacam-se os longas-metragens “Dias e Noites” e Vidas Partidas” que também
tem como foco a mulher e a violência contra as mulheres;
Com o apoio nas obras cinematográficas tem realizado em todo o Brasil, palestras e debates sobre a
temática da mulher e da violência contra as mulheres em diversas ONGs, Profissionais, Entidades de
Classe, Universidades, Associações de Juízes, SESI, Fundação Astrogildo Pereira João Mangabeira;
Empresa Voglia Produções – Produtora e Cineasta filmes com temáticas femininas em especial –
Empoderamento feminino e violência doméstica;
Como produtora realizou a gestão de diversos projetos teatrais e audiovisuais, à frente de equipes
multidisciplinares desde a concepção, roteirização, coordenação de set de filmagem, edição e finalização,
bem como na coordenação das atividades administrativas e contratuais.

