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FORMAÇÃO 
 

• Roteiro	Cinematográfico	ECDR	–	Escola	de	Cinema	Darcy	Ribeiro,	2013-
2014.		

• Participação	 em	 oficinas,	 eventos	 e	 worshops	 para	 atualização	 como	
Fórum	Pensar	 a	 Infância,	Rio	Market,	Rio	Content	Market,	BIG	 -	Brazil's	
Independent	Games	Festival,	TV	Workshop	de	Comédia	para	Animação	/	
44Toons	 SP,	 Universidade	 das	 Quebradas/UFRJ,	 Produção	
Cinematográfica	com	Dov	Siemens,	Roteiro	para	Séries	com	David	França,	
Workshop	 de	 roteiro	 com	Gustavo	Martinez,	 Profissão	 Editor	 /	 Estação	
das	Letras,	 Produção	Gráfica	de	Livros	 Infantis	 e	 de	Luxo	 /	Estação	das	
Letras,	 Poesia	 com	 Carpinejar	 /	 Estação	 das	 Letras,	 Planejamento	
Orçamentário	/	Telezoom,	Distribuição	e	Exibição	/	Telezoom,	Mercado	e	
Produção	 Independente	 de	 TV	 /	 Telezoom,	 Baixo	 Orçamento	 com	 Cavi	
Borges	/	Telezoom,	Workshop	Assistente	de	Direção	/	Direção	com	Hsu	
Chien,	maratonas	do	Rio	Criativo	RJ,	oficinas	do	Oi	Lab	RJ,	entre	outros.		

• Cursos	 de	 aprimoramento	 em	 marketing,	 gestão	 e	 empreendimento	
criativo	como	"Sprint	Design"	do	Sebrae	em	parceria	com	British	Council,		
"Produtividade	Ninja"	da	Arata	Academy,	 "Marketing	Digital"	na	Udemy,	
"Ninja	 Writing:	 The	 four	 levels	 of	 writing	 mastery"	 com	 Shani	 Raja	
(Udemy),	 Consultor	 de	 Marketing	 Digital	 (André	 Damasceno),	 Strategy	
Content	(Coursera),	Design	Thinking	(Germinação	de	startups	by	Pólem	-	
Unisuam),	entre	outros.	

PRODUÇÃO	CULTURAL	-	43483	SATED/RJ		

• Ex-sócia	da	Dois	Sofás	Produções	-	2016;	anteriormente	fundadora	e	ex-
sócia	da	Sete	Artes	Produções	2009-	2015.	www.seteartes.art.com.	Atual	



empresa:	 Plot	 Twist	 -	 Empresa	 de	 marketing	 digital	 e	 narrativas.	
Serviços:	roteiros,	artigos,	storytelling,	conteúdo	estratégico,	copywriting,	
SEO,	social	media	management..		

• Coordenação	de	produção	do	projeto	“A	escola	vai	ao	teatro”	-	Duque	de	
Caxias/RJ	-	2014		

• Roteiro	 e	 produção	 da	 peça	 “Sarau	 Animado”	 e	 da	 oficina	 “Poesia	
Visual”	para	O	SESC	Também	se	Apaixona	pela	Poesia	-	SESC	Rio	–	2010		

• Produção	da	“Ocupação	Poética	do	Parque	das	Ruínas”	para	o	Paixão	
de	Ler/Poesia	–2010		

• Criação	 e	 produção	 da	 Academia	 Marginal	 de	 Letras,	 evento	 que	
acontecia	 regularmente	 na	 Tavares	 Bastos/RJ	 e	 em	 espaços	 diversos	
como	Cátedra	UNESCO	de	Leitura		–	2010		

COMUNICAÇÃO - EXPERIÊNCIAS DIVERSAS  

• Projetos	em	andamento:	 	"A	cidade	 invisível"	 -	Um	livro-	 jogo	que	tem,	
como	 fundo,	 parte	 da	 história	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 Além	 de	 um	 livro,	 a	
história	será	um	projeto	para	um	jogo	indie.	"Nenhum	lugar	seguro	"	 	-	
Uma	antologia	de	histórias	para	TV	que	retrata	os	medos	mais	profundos	
infligidos	às	mulheres	na	sociedade	a	partir	de	uma	linguagem	de	terror,	
combinada	com	elementos	do	fantástico.	"	Curae	"	-	Documentário	sobre	
mulheres	 que	 se	 curam.	 Produção	 de	 Sheyla	 de	 Castilho	 (FiuFilmes)	 e	
Danny	Borges	(Instituto	das	Pretas).	"Anáguas	de	Morim"		-	Peça	teatral,	
dirigida	por	Francisco	Gregório	Filho.	Claudia	escreve	sobre	sua	própria	
história	e	as	histórias	das	mulheres	de	sua	 família.	A	peça	 terá	um	 livro	
com	o	mesmo	nome	com	a	pesquisa	realizada	durante	o	processo	da	peça.	
"Maria	 do	 Céu	 "	 -	 A	 personagem	 existe	 desde	 2006,	 porém	 agora	 está	
virando	uma	empresa	com	o	suporte	do	sistema	de	germinação	da	Polén	-	
pólo	de	Inovação	da	UNISUAM.		

• Roteirista	da	série	"Pela	 Fechadura"	DDk	Digital	 (Prime	Box)	 -	Exibido	
em	setembro/outubro/novembro	de	2019.	

• Roteirista	 e	 pesquisadora	 da	 série	 "Lincoln	 -	 O	mago	 do	 pop"	 Arissas	
Produções	em	parceria	com	a	Sete	Artes	 (documentário	para	Music	Box	
Brasil)	-	Exibido	em	Julho	de	2019.	

• Roteirista	 da	 série	 "Glimp	 &	 Badunsky"	 do	 núcleo	de	 roteiros	 da	Pólo	
Filmes	em	parceria	com	a	Plano	Z	(animação	infantil)	-	2015/6	-	Em	fase	
de	negociação.	



• Roteirista	 do	 “Festival	 Estudantil	 da	 Musica	 Brasileira”	 -	 Duque	 de	
Caxias/RJ	-	2014		

• Participante	dos	projetos	de	apoio	a	leitura	e	artes	para	crianças	carentes	
como	 Conexão	 Leitura,	 Girolivro,	 Pequenalegria	 /	 RJ	 e	 “Opa!	
Ocupações	Poéticas”	em	comunidades	carentes	(RJ),	em	instituições	de	
menores	em	conflito	com	a	Lei	(ES)	e	orfanatos	(ES)	–	2010/2011.		

• Colaboradora	 de	 revistas,	 periódicos,	 site	 e	 antologias	 como	Capitu/ES,	
Almanaque	Gótico/ES,	Minirrevista	Contando	e	Poetizando/RJ,	Rota	
Capixaba	/	ES,	Trem	de	Histórias	da	AEILIJ,	Antologia	Valdeck	Jesus	
de	 Almeida,	 Escritoras	 Suicidas,	 Jornal	 “Alto	 Madeira”	 RO,	 entre	
outros.		

• Autora	de	Hecatombe	Hipotética,	Mariazinha	em	Verso	&	Prosa,	Sarau	
da	Mariazinha	e	Cordel	da	Mariazinha.		

Claudia	Gomes	ainda	é	oficineira	(Poesia	Periférica),	pesquisadora,	atriz,	
performer	e	contadora	de	histórias.	

 
http://claudiagomescunha.wixsite.com/home 

 

 
 


