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Formação 
 
Desenho e Ilustração (2010-2012) – Cursos extensivos (1 ano cada) de Desenho e 

Ilustração; especial de meio ano de Perspectiva; e cursos de férias Ilustração Infantil Editorial, 
Criação Visual de Personagem e Roteiro de Quadrinhos na Quanta Academia de Artes  

Roteiro Audiovisual (2010) – Disciplinas de pós-graduação no Senac, por meio ano 
Animação/Japão (2008) - Curso de Produção de Websites de 4 meses, com 

realização de curta em Flash na Universidade de Tsukuba  
Mestrado (2007-2008) – Aluno especial nas disciplinas “Estética e Rupturas” e 

“Arte Telemática” no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da 
Arte da USP; trabalhos apresentados: animações e representações de animais de produção, a 
partir de leitura de “Arte e ilusão”; e o conceito de Arte Telética, que une ética e arte engajada 

Desenho Animado (2007) – Escola de Desenho Atelier, por 3 meses 
Animação e Multimídia (2007) – Animação com Gimp, Animassinha e 

Onomatopeia, Edição de Vídeo e Instalação e Música Eletrônica Interativa, nos Sescs 
Pompéia e Paulista, durante 4 meses 

História da Arte e Fotografia (2006) – Cursos Introdução à História da Arte do 
Século XX; e Cultura da Imagem da Sociedade Contemporânea: o Papel da Fotografia, no 
Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, em 3 meses 

Graduação (2002-2006) – Em Comunicação Social/Jornalismo na USP, com 
monografia final sobre quadrinhos de Super-Homem e Homem-Aranha 

 
Palestras e Oficinas Frequentadas 
 
Anima Mundi (2012) - Masterclasses “Stop Motion”, com o animador independente 

PES e “Animando Pirates”, com Jay Grace, da Aardman Studios  
Animação Canadense (2007) – “Da Sala de Aula ao Oscar”, organização do 

Consulado do Canadá e Associação Brasileira de Cinema de Animação, no Hotel 
Renaissance 

Roteiro para Quadrinhos (2006) – Sesc Pinheiros 
Arte e Educação (2003) – “Potencial Educativo das Exposições de Arte e Cultura”, 

no Itaú Cultural 
Congresso de Estética e História da Arte (2007) - USP 



Produções Artísticas 
 
Pinturas (2012-2014) – Mais de 20 vendidas, outras mais de 15 concedidas em 

homenagens/prêmios e outras diversas reproduções vendidas, como na loja Endossa do 
Centro Cultural São Paulo e quatro bazares de que participei; as artes encontram-se 
espalhadas por diversas partes do mundo e do Brasil, como Japão, Noruega, República 
Tcheca e México; ou Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e São José dos Campos (SP). 

Ilustrações para livros (2013-2014) – 13 para meu romance “A Menina que Ouvia 
Demais” (Editora Multifoco), 5 para dissertação de mestrado “Papel do Estado, Alívio à 
Pobreza e Turismo” (Universidade de Brasília) e 3 para livro de crônicas “Entre as Serras do 
Mar e da Mantiqueira” (Literasas Editora) 

Animação (2008) – Curta de 2D em Flash “Por Trás do Rebanho”, produzido na 
Universidade de Tsukuba, Japão 

Documentário em Vídeo (2005) – “Londres, Barcelona: De Passagem”, vídeo 
realizado a partir de viagens e entrevistas com cidadãos de diversas origens na Europa 

 
Exposições e Eventos Organizados 
 
Espaço Surya (2014) - Organizador de mostra de 3 meses em defesa dos animais 

com 25 artes visuais internacionais, sendo 5 pinturas minhas, em spa orgânico e inspiração 
indiana  

Shopping Light (2013) – Organizador de mostra com artes internacionais pelos 
animais de 1 mês com 14 artes, sendo 7 minhas pinturas  

Concurso Internacional de Artes (2012-2014) – Neste ano, volto a selecionar 
trabalhos do Brasil e do mundo em defesa dos animais; até 2013, reuni 98 artes inscritas de 
23 países 

Sarau & Mostra de Artes (2010-2014) - Neste ano ocorre a 5ª edição do evento em 
defesa dos animais, agora em teatro no Rio de Janeiro; edições anteriores ocorreram em 
restaurantes e biblioteca pública de São Paulo 

Japão: Terra Ancestral (2006) – Exposição por 1 mês de cerca de 25 fotografias de 
minha autoria ao longo de viagem pelo Japão no ano anterior 

 
Oficinas, Palestras e Assessorias Ministradas 
 
Assistência para artigos (2012-2014) – Sobre as criações artísticas do professor da 

USP Artur Matuck  
Animação (2008) – Oficinas sobre softwares livres Blender e Gimp, no 1º evento de 

tecnologia Campus Party Br 
Animação (2007) – Duas séries de oficinas no Memorial da América Latina sobre 

produção de imagens animadas com software livre Gimp 
Consultoria em projeto (2006-2007) – Para finalização da dissertação de mestrado 

em Artes Plásticas do artista Jorge Menna Barreto 
Quadrinhos (2006-2007) – Palestras no Núcleo de Pesquisas de Histórias em 

Quadrinhos da USP sobre super-heróis e HQs argentinas 


