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EDUCACAO  
  

2016 Mestrado em Direitos Humanos e Democratização na América Latina e 
no Caribe, Universidad Nacional de San Martín, Argentina 

2015 Relações Internacionais,  Universidade Católica de Brasília, Brasil 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 
  

10/2017 a 
08/2018 

Assistente de Comunicação e Pesquisa, Centro Internacional de Estudios 
Políticos (CIEP), Buenos Aires 

Planejamento e implementação do plano de comunicação; 
gerenciamento redes sociais e plataformas virtuais da instituição; ponto 
focal para a comunicação entre a instituição e o Global Campus of 
Human Rights; apoio aos projetos de pesquisa e educação. 

2/2017 a 
10/2017 

Assistente de Relações Governamentais, Vector Relações 
Governamentais e Institucionais, Brasília 

Monitoramento legislativo e inteligência governamental. 

02/2015 a 
06/2015 

Estagiário de Informação Pública,  Agencia da ONU para os Refugiados 

Responsável pela criação de conteúdo e atualização das redes sociais 
(Facebook e Twitter), tradução de documentos oficiais, noticias e 
relatórios em inglês, espanhol e português; apoio as atividades de 
relações públicas. 

09/2013 a 
01/2015 

Estagiário de Comunicação, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 
Brasília  

Responsável pelo acompanhamento dos temas de interesse da 
Delegação nos meios de comunicação da região do Cone Sul; relatórios 
semanais internos para a atualização da Delegação sobre os respectivos 
temas de interesse; apoio as atividades administrativas/logísticas quando 
requisitado. 
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PROJETOS DE PESQUISA 
  

 Trabalho de conclusao de curso – Relacoes Internacionais  

  A política migratória brasileira contra o tráfico de pessoas para exploração 
de mão de obra: o caso da comunidade boliviana em Sao Paulo.  

Dissertacao de Mestrado  

A migração forcada de pessoas haitianas: o visto humanitário brasileiro 
como resposta. 

IDIOMAS/ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
  

 Idiomas 

· Português 

· Inglês avançado  

· Espanhol avançado 

· Frances intermediário 

 

Coordenador assistente no curso online (MOOC):“Memory Sites and 
Human Rights” 

O MOOC foi organizado entre o Centro Internacional de Estudios Políticos, 
a University of Sarajevo e o Global Campus of Human Rights. 

Participação como expositor durante o Global Classroom 2016 em 
Veneza, Itália: 

“Intractable human rights situations and failed international responses to 
crises”. 

Voluntário no Comitê Nacional para os Refugiados 

Apoio ao Setor de Elegibilidade aos processos de determinação do estatus 
de refugiado, tradução de documentos e contato com os/as solicitantes de 
refúgio.   
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