
                      LORENA PIÑEIRO 
                                         Rua Marquês de Abrantes, 212 – apt. 1203   Rio de Janeiro, RJ 22230-061 

                                                        lorenapineiro@gmail.com   http://about.me/lorenapineiro  

                                                                                  (21) 999 929 045  

 

Formação Acadêmica 
 
Pós-graduação em Formação do Escritor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
Início: mar/2015 
Previsão de término: jul/2016 
   
Graduação em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Início: mar/2007 
Término: out/2012 
 
 

Histórico Profissional 
 
Rede Globo 
dez/2014 – atual 
Analista de Dramaturgia Semanal: análise narrativa de projetos originais de seriados para a televisão aberta. 
 
jun/2013 – dez/2014 
Analista Multiplataforma: análise narrativa de webséries, microsséries, minisséries e seriados para canais 
fechados da Globosat e internet. 
 
Editora Intrínseca 
jan/2014 – atual 
Profissional Autônomo: copidesque de livros traduzidos do inglês. 
 
Revista Capitolina 

set/2013 – atual 
Editora: cocriadora e editora geral da Revista Capitolina, iniciativa online independente voltada para o público 
feminino adolescente e jovem adulto.   
 
Grupo Editorial Record 
dez/2012 – atual 
Profissional Autônomo: copidesque de livros traduzidos do inglês e do espanhol. 
  
Editora Rocco 
out/2012 – atual 
Profissional Autônomo: cotejo de e-books. 
  
Bravo Estúdios 
out/2012 – abr/2013 
Revisora: revisão de legendas e controle de qualidade para os canais da GLOBOSAT e HBO.   

  
Gemini Media 
jun/2012 – out/2012 
Tradutora: tradução audiovisual do inglês para português de documentários e seriados para os canais BBC, GNT 
e Universal; timing, revisão de legendas e controle de qualidade para os canais da GLOBOSAT e BBC.   
  
Fundação Roberto Marinho 
mai/2011 – dez/2011 
Estagiária de Assessoria de Imprensa: elaboração de releases, realização de follow up junto aos jornalistas, 
organização do clipping, produção de conteúdo e métricas para as redes sociais do Telecurso. 
 
TV Brasil 
fev/2011 – mai/2011 
Estagiária de Assessoria de Imprensa: elaboração de releases e conteúdo para o site, organização do 
boletim semanal, atualização do mailing, contato com os jornalistas para divulgação de pautas. 

  
Jornal O Fluminense 
fev/2010 - set/2010       
Estagiária de Jornalismo: sugestão de pautas, apuração de matérias, entrevistas e redação de reportagens 
para a Revista O Flu, suplemento semanal do jornal. 



Cursos Complementares 
 

Desenvolvimento de Webséries com Yolanda Barrasa 
Polo de Pensamento Contemporâneo 
dez/2014 
 
Desenvolvimento de Séries com Lucas Paraizo e Jacqueline Cantore 
Polo de Pensamento Contemporâneo 
nov/2014 
  

TV Drama Master Class  

Ministrado pelo roteirista norte-americano John Truby 

nov/2013 
 
Oficina de Revisão e Copidesque 
Estação das Letras 
out/2012 – dez/2012 
  
Introdução à Técnica e à Linguagem Fotográfica 
Ateliê da Imagem 
jun/2012 – out/2012 
  
Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica 
Ministrado pelo crítico Pablo Villaça 
jun/2011 
  
  
Idiomas 
  
Inglês - nível fluente 
Centro de Cultura Anglo Americana (CCAA) 

Resultado no TELP (Test of English Language Proficiency) – 142 pontos obtidos de 150 

 Michigan ECPE 
  
Espanhol - nível avançado 
Yspanus Oficina de Idiomas 
  
Alemão - nível básico 
Instituto Cultural Germânico (ICG) 
   
  
Informações Adicionais 
 
Workshop de roteiro com Marc Halsey 
24 de setembro de 2014 
 
Participação nas palestras, eventos e workshops da Feira e Congresso ABTA, que discute os rumos do mercado 
de TV por assinatura 
Agosto de 2014 
 
Participação nas palestras, eventos e workshops do Rio Content Market 
Março de 2014 
     
Produção de reportagens para o programa “Universidade no Ar”, da Rádio CBN. Atividade de extensão da 
Universidade Federal Fluminense. 
Julho de 2009 e Agosto de 2010 
 


