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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
ü Terapeuta corporal neoreichiana
ü Facilitadora e criadora de programas de desenvolvimento de
competências socioemocionais e aprimoramento de trabalho em
equipe, desde 2006
ü Palestrante: Criatividade, Teoria U, Adaptabilidade Criativa, Educação
emocional
ü Atriz e faclitadora de improviso com a técnica Playback Theatre,
desde 2006
ü Atriz e apresentadora, desde 2001

Atualmente, além do atendimento clínico como terapeuta corporal
neoreichiana, é parceira da Algi Mediação, no desenvolvimento de palestras
e treinamentos relativos ao desenvolvimento de habilidades colaborativas e
criativas para aprimorar relacionamentos, melhorar o trabalho em equipe e
lidar com situações imprevisíveis pelo desenvolvimento de competências
socioemocionais. Suas metodologias são vivenciais, dentre elas, a Teoria U e
os princípios do improviso.
É “originalmete” atriz e também formada em Administração de empresas.
Como atriz atuou em inúmeras peças de teatro, comerciais, novela, como
apresentadora, dubladora e locutora, professora de teatro e preparadora de
elenco e mestre de cerimônias.
Desenvolveu e facilitou programas de desenvolvimento de líderes e equipes
e palestrou no LAB 60+, Sul América Seguro Saúde, Seven Idiomas, SERPRO
São Paulo, Sentido Único Fortaleza, Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Criou e dirigiu equipe artística para a MAN Latin América na FENATRAN
2009 e teve a ação eleita a melhor ação pelo Ministério do Meio Ambiente
de acordo com as exigências para aquela edição da feira.

Com o improviso, atuou em diferentes empresas: Itaú, Sky, Hey Group, Claro,
Suzano, Natura, Cosipa, Arcor, International Paper, Elektro, White Martins,
Firminich, Laboratórios Merck, Laboratórios Roche, Louis Dreyfus, Accor,
Braskem, Johnson Controls, YPO ...
Trabalhou com desenvolvimento de crianças e adolescentes pelo teatro na
Fundação Lia Maria Aguiar.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
ü Apresentação
ü Palestras/Treinamentos/Facilitações
ü Desenvolvimento de soluções criativas para informar
ü Apresentação de Teatro Playback com equipe
ü Workshop de Teatro Playback para equipe
Graduação e Especializações
ü Formada em artes cênicas pela Escola de Teatro Ewerton de Castro 2001
ü Formada em ADM pelo Centro Universitário Barão de Mauá - 2013
Capacitações, formações
ü Especialização em Terapia corporal Neoreichiana pelo Instituto
Lumen -2017-2019
ü Facilitação em práticas de Prevenção, Mediação e Transformação de
conflitos – COONOZCO - 2020
ü Reaprendizagem Criativa – 2020
ü Teoria U – EDX 2019
ü Teatro da Presença Social – Teoria U – 2018
ü Congresso internacional de Playback Theatre – 2014
ü Master Mind Lince - Liderança e comunicação eficaz - 2014

