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FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
 
2015 Mestrado em Comunicação e Direitos Humanos pela Universidade Nacional 

de La Plata (Argentina) Estado: em conclusão 
 
 
2006-2010  Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade Social 

da Bahia. Estado: Concluído. 
 

  
IDIOMAS 
 

 Inglês (Compreende pouco, Fala pouco, Lê razoavelmente, Escreve pouco) 
 

 Espanhol (Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem) 

   
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Rádio Educadora FM (IRDEB) 
Produtora e pesquisadora musical do programa Especial das Seis | Atividades: Investigação 
musical; elaboração da programação do programa; produção e gravação com artistas | Junho de 
2018 até a presente data 
 
Amazônia Legal Urbana  
Coordenadora de Comunicação | Atividades: Gestão e coordenação do processo de 
desenvolvimento do site institucional do projeto; produção de textos jornalísticos e notas técnicas 
sobre as análises socioespaciais dos municípios que integram a Amazônia Legal; atualização do 
site; acompanhamento e suporte na realização de webinários. | Agosto de 2020 até a presente data 
 
Observatório da Pesca Artesanal 
Coordenadora de Comunicação | Atividades: Gestão e coordenação do processo de 
desenvolvimento do site institucional e do aplicativo de auto monitoramento da produção da pesca 
artesanal; formação em comunicação com lideranças e comunidades pesqueiras; monitoramento 
das informações relevantes sobre o universo da pesca artesanal no Brasil; | Setembro de 2020 até 
a presente data 
 
Jornal Ìrohìn – Centro de Documentação, Comunicação e Memória Afro-brasileira 
Repórter para o jornal impresso (extinto) e online | Março de 2007 até a presente data (Trabalho 
sem vínculo empregatício) 

http://www.jornalistajulianadias.com/


 
Projeto Ocupa Lajes/Acervo Da Laje 
Assessora de imprensa | Atividades: Colaboração na construção metodológica dos Bate-papos na 
Laje; Elaboração de release e sugestão de pauta para os principais veículos de comunicação de 
Salvador; divulgação do projeto na TV, jornais, rádio, sites e/ou revistas locais; orientação para 
produção das peças gráficas do projeto; mobilização de comunicadores sociais comunitários; 
orientação e mediação de eventuais entrevistas | Abril a Julho 2018  
 
NEOJIBA (Núcleos Estaduais De Orquestras Juvenis e Infantis Da Bahia) 
Analista de Comunicação | Atividades: Elaboração do Relatório Anual de atividade do Programa, 
monitoramento, gestão, planejamento e análise das redes sociais do NEOJIBA, da Rede de Projetos 
Orquestrais da Bahia e do projeto Orquestra Plástica. Apoio ao setor em demais atividades de 
comunicação e assessoria de imprensa | Setembro/2017 a Setembro/2018 
 
Agência Lume Comunicação Integrada 
Analista de Rede Sociais | Atividades: Planejamento, monitoramento, gestão, interação e análise 
de métricas das redes sociais (Facebook e Instagram) dos clientes: Semeve Veterinária, Colégio 
Vitória Régia, Clínica Fênix, Clínica de Oftalmologia André Príncipe, Hotel Via dos Corais, Pousada 
Sobrado da Vila e Fraunhofer Center Project. Criação de campanhas estratégicas para Facebook 
Ads e Instagram | Abril a Agosto/2017 
 
Asuntos Del Sur – Academia de Inovación Política 
Tradutora e Revisora | Atividades: Tradução (Espanhol-Português) e revisão de vídeos e 
documentos do Curso de Inovação Política/Academia de Inovação Política | Fevereiro a Julho/2017 
 
Projeto Fototrem 
Assessora de Imprensa | Atividades: Divulgação de inscrições e realização das oficinas nos 
principais veículos de comunicação de Salvador, divulgação do projeto na TV, jornais, rádio, sites 
e/ou revistas locais, divulgação do projeto em revistas, sites e veículos específicos da área de 
fotografia e artes, e orientação e mediação de eventuais entrevistas | Março a Julho/2017 
 
Sindicato dos Químicos da Bahia 
Jornalista | Atividades: produção e revisão de boletim da Chapa 1; atualização de site institucional; 
produção de conteúdo para as redes sociais; criação e monitoramento de campanhas de marketing 
digital | Janeiro, Março e Abril/2017 
 
Umbu - Revista de Fotografia Contemporânea  
Assessora de imprensa | Atividades: produção de releases e contato com a imprensa | Novembro 
e Dezembro/2016 
 
Exposição “Ìyèfun Farinha Dos Humanos, Alimento Dos Deuses” 
Assessora de Imprensa | Atividades: criação do plano de comunicação da exposição fotográfica; 
divulgação e articulação com os principais veículos de comunicação e imprensa especializada; 
monitoramento e divulgação da exposição nas redes sociais; auxílio na criação da identidade visual 
e design da exposição; participação na revisão e elaboração do catálogo de fotografias. | 
Novembro/2015 a Janeiro/2016 
 
Site Bahia.Ba  
Repórter | Atividades: Cobertura jornalística e produção textual da editoria de comportamento e 
direitos humanos do portal de notícias | Outubro/2015 a Maio/2016 
 
ONU Mulheres 
Relatora | Atividade: Reunião do Grupo Assessor da Sociedade Civil (GASC) com a ONU Mulheres 
Brasil, nos dias 16 e 17 de setembro, em Salvador | Setembro de 2015 
 
Isource Marketing (Argentina) 
Social Media Manager e Community Manager | Atividades: Monitoramento e gerenciamento de 
perfis sociais no Facebook, Twitter e Google Plus para a Kaspersky Lab no mercado brasileiro; 



Tradução e localização de conteúdo do Inglês para Português para o blog; Tradução de conteúdo 
do Espanhol para Português para publicação nos perfis sociais da Alcatel Lucent Enterprise e 
Symantec; Gestão dos esforços globais da marca SanDisk no Brasil e na América Latina através 
da criação de conteúdo específico em espanhol e em português para os perfis da marca nas redes 
sociais; Implementação de estratégias de marketing nas redes sociais; Criação de campanhas e 
relatórios para avaliar o ROI | Agosto/2013 a Julho/2015 
 
Pendurado no Firmamento de Pedro Magalhães 
Analista de Mídias Sociais | Atividades: planejamento estratégico da fanpage do artista para 
aumentar o engagement do seu perfil no Facebook. Monitoramento dos resultados de suas ações 
nas mídias sociais | Outubro/2013 a Dezembro/2014  
 
Netflix (Argentina) 
Tradutora freelancer | Atividade: tradução legenda e localização (ES-PT) para conteúdo audiovisual 
do canal Netflix | Outubro a Dezembro/2014  
 
Restorando (Argentina) 
Communications Officer | Atividades: produção e criação de conteúdo para newsletter da empresa 
nos idiomas espanhol e português para Argentina, Colômbia, Chile, Brasil e Panamá. Criação e 
gerenciamento de grupo no Facebook para funcionários da empresa, possibilitando maior interação 
e dinamicidade no ambiente laboral | Dezembro/2012 a Agosto/2013  
 
Seguro Em Casa (Argentina) 
Redatora freelancer | Atividades: produção de conteúdo (artigos) para o blog com base em técnicas 
de SEO | Abril e Maio 2013  
 
Abigdoor Exclusive Seo & Smo Boutique (Argentina) 
Analista e redatora SEO | Atividades: otimização de sites argentinos e brasileiros através da 
produção de conteúdos (linkbuilding e artigos) para aumentar o engagement dos sites nos motores 
de busca do Google | Setembro/2012 a Fevereiro/2013  
  
Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA (ONU) 
Consultora | Atividade: detalhamento clipping web sobre saúde materna, saúde da gestante, direitos 
reprodutivos, medida provisória 557 (MP 557), pré-natal, parto, pós-parto, morte materna, rede 
cegonha e maternidade | Agosto de 2012 
 
Bloco Afro Os Negões 
Assessora de imprensa | Atividades: produção de matérias especiais para divulgação dos ensaios 
e atividades do bloco que completou 30 anos de história; atualização das mídias sociais (Facebook 
e Twitter) para divulgação dos ensaios e projetos sociais do bloco, assim como monitoramento do 
engagement e relacionamento com os usuários | Outubro a Fevereiro/2012 
 
Câmara Municipal de Salvador 
Assessora de imprensa para o vereador Moisés Rocha | Atividades: produção de matérias e 
entrevistas para alimentação do blog do assessorado; criação e atualização das mídias sociais 
(Facebook, Flickr e Twitter) para divulgação dos projetos implementados na gestão; produção e 
elaboração de boletim eletrônico e impresso | Maio/2011 a Abril/2012 
 
Projeto A Cor Da Cultura  
Jornalista | Atividades: produção de matérias e entrevistas para alimentação do site e do perfil no 
Facebook; atualização diária das mídias sociais (Facebook e Twitter) para divulgação das ações e 
atividades do projeto; cobertura jornalística e fotográfica dos eventos promovidos pelo projeto A Cor 
da Cultura; implementação do plano de mídia no Facebook; produção de boletim newsletter mensal 
e articulação com especialistas de diversas áreas do saber para produção de artigos | Fevereiro a 
Agosto 2011 
 
Jornal A Tarde 
Repórter Atividades: da editoria Local e Economia | Janeiro/2011 a Julho/2012 



 
Portal Colaborativo Correio Nagô  
Co-editora | Atividades: produção de materiais jornalísticos (entrevistas, perfis, reportagens e 
vídeos) sobre temas ligados à comunidade negra e edição dos textos enviados pelos colaboradores, 
atualização e gestão das mídias sociais (Facebook e Twitter) | Março/2010 a Agosto/2012 

 
Fundação Pedro Calmon - Secretaria de Cultura da Bahia  
Coordenadora de equipe de Jornalismo e Design Gráfico | Atividades: produção de textos 
jornalísticos; cobertura fotográfica e textual das ações e atividades da instituição; relacionamento 
com a imprensa; coordenação, gestão de conteúdo e atualização do site institucional; criação dos 
perfis sociais da instituição no Twitter e Facebook; assessoria direta ao diretor geral da instituição, 
Ubiratan Castro de Araújo e gestão do seu perfil social no Twitter | Maio/2009 a Março/2011 
 
Instituto Mídia Étnica  
Coordenadora de Projetos Comunitários | Atividades: coordenação de projetos socioeducativos da 
instituição realizados em conjunto com as comunidades pobres de Salvador e coordenação de 
projetos em parceria com universidades baianas para o diálogo sobre comunicação, cidadania e 
direitos humanos dentro do plano de estudos dos cursos de comunicação social e jornalismo | 
Janeiro/2008 a Fevereiro/2013 (Trabalho sem vínculo empregatício) 
 
Rádio Voice Of Africa (LONDRES) 
Correspondente brasileira | Atividades: balanço das notícias sobre a questão étnico-racial no Brasil 
| Setembro a Dezembro/2008 
 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS  

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA FREELANCER: 
 

 Lançamento da exposição virtual "Emi Orun - o Sopro Celestial", do fotógrafo Ismael 
Silva de 23 de fevereiro a 08 de abril de 2021 

 Lançamento do livro ““A escrita com a luz das Fotoescrevivências”, da fotógrafa e 
jornalista Vilma Neres em 23 de abril de 2021 

 II Caminhada do Povo de Santo do Recôncavo Baiano, em 27 de novembro de 2011, na 
cidade de Cachoeira 

 11ª Caminhada da Liberdade, em 20 de novembro de 2011 

 I Encontro Baiano Mulher e Mídia Bahia, em novembro de 2010 

 Vigília das Águas – pelo fim da violência contra as mulheres, em março de 2010 

 VII Festival de Arte, Cultura e Ciência do Instituto Cultural Steve Biko, realizado na cidade 
de Salvador, em julho de 2010. 

 Encontro Baiano Mulheres e Mídia, realizado na cidade de Salvador, em novembro de 
2010. 

 I Encontro Nacional de Juventude Negra, realizado na cidade de Lauro de Freitas, em 
julho de 2007. 

 I Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, realizado na cidade de Salvador, em 
novembro de 2007. 

 Movimento Afro em Cena, realizado na cidade de Salvador, em novembro de 2007. 
 
 COBERTURAS JORNALÍSTICAS FREELANCER: 
 

 Carnaval de Salvador 2017: cobertura jornalística da folia no Pelourinho, dos blocos 
afros e de samba para Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; 

 Revista Quem da Editora Globo: cobertura do Carnaval de Salvador em 2012 e 2013, 
para o site e revista impressa; 



 IV Reunião do Plano de Ação Brasil-EUA pela Igualdade Racial: cobertura para o Portal 
Correio Nagô realizada nos dias 20 e 21 de maio de 2010, na Morehouse College, em 
Atlanta (EUA); 

 VI Encuentro de la Juventud Centroamericana: cobertura para o Portal Correio Nagô 
realizada entre os dias 05 e 08 de agosto de 2010, em La Ceiba, Honduras. 

 Cumbre Mundial de Juventude Afrodescendiente: cobertura para o Portal Correio Nagô 
realizada entre os dias 05 e 07 de outubro de 2011, em San Jose, Costa Rica. 

 
 
 

PRODUÇÃO CULTURAL E CURADORIA: 
 

 Muestra Despreocupada y Colectiva de Arte Latinoamericano: produção e curadoria de 
duas edições (27 de setembro e 22 de novembro/2014) de mostra de arte latino-
americana, realizada na cidade de Buenos Aires, Argentina, com a participação de mais 
de 20 artistas de diversos países da América Latina.   

 Puxadinho MassaLarica: produção cultural de sarau mensal que ocorreu entre 
novembro/2017 e dezembro/2018,  na cidade de Salvador, no bairro do Rio Vermelho, 
com a realização de afroempreendedorismo, arte visual, poesia, música, discotecagem 
e gastronomia, e participação de artistas da região, de outros estados e países. 

 
 

 
PRÊMIOS 

 

2012  Finalista no 2º Prêmio Nacional Jornalista Abdias do Nascimento, na categoria Mídia 
Impressa com o especial Epô Pupa: a marca do dendê, publicado em novembro de 2011 no 
Jornal A TARDE.  

 
2011  Prêmio Nacional do Banco do Nordeste 2010, na categoria Mídia Impressa, com o especial 

Produtores de Owó, que abordou a participação dos afrodescendentes na economia de 
Salvador, publicado no dia 20 de novembro de 2009, no jornal A Tarde. 

 
2011  Prêmio Regional do Banco do Nordeste 2010, na categoria Mídia Impressa, com o especial 

Produtores de Owó, que abordou a participação dos afrodescendentes na economia de 
Salvador, publicado no dia 20 de novembro de 2009, no jornal A Tarde. 

 
 
CURSOS 
 
 
- Curso Cobertura das Eleições 2020 e Direito Eleitoral - para jornalistas (Escola Judiciária Eleitora 
do Tribunal Superior Eleitoral): Setembro/2020 
 
- Curso Avançado de Community Management (Universidad Abierta Interamericana/Argentina): 
Maio/2014 
 
-  A intervenção dos comunicadores na construção de políticas públicas (Universidade de Buenos 
Aires/Argentina): Novembro/2012 
 
-  Curso de Economia para profissionais da comunicação (Grupo A Tarde, Salvador, Bahia): 
Abril/2012 

 
 
 



 
 
 
 
PUBLICAÇÕES 
 
 
- Catálogo de fotografia “Ìyèfun – Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses”, em conjunto com 
Tacun Lecy (Fotógrafo) e Denise Camargo (Curadora), publicado em novembro de 2015. Projeto 
patrocinado pelos Correios e realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura do Governo Federal. 
 
- Livro “Ebomi Cidália: a enciclopédia do candomblé – 80 anos” (2014), em conjunto com 
Cleidiana Ramos, Jaime Sodré e Meire Oliveira, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 
do Estado da Bahia (Sepromi). 
 
- Análise de Notícias (2013), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Brasil. 

 
 
 
CONHECIMENTOS ADICIONAIS 
 
 

 Informática: Microsoft Power Point (Básico), Microsoft Word (Intermediário), Microsoft 
Excel (Básico), Corel Draw (Básico), Adobe Pagemaker (Básico), Adobe Photoshop 
(Básico), Web 2.0 Redes Sociais (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Wordpress). 
HTML (intermediário) e SEO - Search Engine Optimization (básico) 
 

 Fotografia (intermediário) 
 

 Edição de áudio e vídeo (básico) 


