
FELIPE AUTRAN NUNES BARBOSA 
 
E-mail: felipeautran2@gmail.com 
Telefone: (85) 98865-7335 

   (41) 3598-4129 
Endereço: Rua Benjamin Constant, 229. Apto 1201. Centro - Curitiba/PR 
 

Formação acadêmica 
Graduação em Jornalismo: Universidade Federal do Ceará (2013-2016) 
Trabalho de Conclusão de Curso: livro-reportagem sobre o mercado de histórias em 
quadrinhos de Fortaleza. 
 
Graduação incompleta em Publicidade e Propaganda: UFC (2010-2012) 
 
Ensino Médio: Colégio Santa Cecília (2007-2009) 
 

Experiência profissional 
2016 | Redator na NZN. 
Escrevi notícias, reportagens, artigos e entrevistas sobre games e tecnologia para os sites 
TecMundo, TecMundo Games e sobre ciência para o site Mega Curioso. Também publiquei 
resenhas de jogos, aplicativos para Android e programas para Windows no site Baixaki. 
 
2015 - 2016 | Estagiário de jornalismo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 
Escrevi notícias e reportagens para o portal da Assembleia, cobrindo o plenário e as comissões 
da Casa, e para a rádio FM Assembleia, sendo responsável pelo programa musical Cordas e 
Cia. 
 
2014 - 2015 | Redator do Bolas na Parede, site parceiro do jornal O Povo, dedicado à 
discussão sobre games, cinema, quadrinhos e séries. Escrevi notícias, resenhas e artigos 
semanais sobre as temáticas concernentes ao site.  
 
2015 | Estagiário de jornalismo da equipe de comunicação do Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC). Trabalhei com produção de releases 
para divulgação na imprensa e entre a comunidade acadêmica, realização do clipping, 
organização de eventos, cobertura de reuniões e assembleias e gerenciamento das redes 
sociais e do site da instituição. 
 
2013 - 2014 | Bolsista da Coordenadoria de Extensão do Centro de Ciências Agrárias da UFC. 
Elaboração de matérias e diagramação do CCA Notícias, jornal com edições semestrais. 
Produção de conteúdo e gerenciamento do site do CCA. Responsável por criar e gerenciar a 
página do CCA no Facebook. 
 
2012 - 2013 | Bolsista da Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa (CASa) da 
UFC. Responsável pela atualização do site da Comunidade CASa e de suas redes sociais, além 
de auxiliar na produção do CASa Aberta, programa de rádio semanal. 
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2010 - 2012 | Cofundador do A Preço de Banana, site de divulgação de eventos culturais 
gratuitos em Fortaleza. Responsável pela produção de notícias, gerenciamento do portal e de 
suas redes sociais. 
 

Referências profissionais 
George Pedrosa | Jornalista cofundador do site Bolas na Parede e membro da Associação 
Cearense de Críticos de Cinema | georgepedrosa@gmail.com | (85) 99669-4300 
Robério Lessa | Produtor e repórter da rádio FM Assembleia e editor do site Carros & Corridas 
| roberiolessa@gmail.com | (85) 99412-6939 
Janaína de Paula | Atuou como assessora de comunicação do Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) | janainabpaula@yahoo.com.br 
 

Idiomas 
Inglês | Curso na Escola de Idiomas Wizard com duração de seis anos. 

 Pontuação TOEFL ITP: 600 
Francês | Curso na Escola de Idiomas Douce France durante um ano. 
 

Participação em eventos 
BRASA XIII - Congresso Internacional da Associação de Estudos Brasileiros. 2016. 
VI Enpecom - Encontro de Pesquisa em Comunicação. 2014. 
XIV Intercom Nordeste - Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste. 2013. 
XXXV Intercom - Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2012. 
XXI Semana de Comunicação UFC. 2012. 
XXXIV Intercom - Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2011. 
XX Semana de Comunicação - UFC. 2011. 
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