
  Cora Carolina
BRASILEIRA, SOLTEIRA, 23 ANOS
TRAVESSA MARIA MARTINS DA SILVA, Nº 22.CEP 02236-230 SÃO PAULO -SP
CONTATO: CORA.WORK@YAHOO.COM.BR CELULAR 11 95463-3021 TELEFONE
11 2241-2308

OBJETIVO  Estimular o desenvolvimento cognitivo, respeitando as variações
das diferenças  individuais ou do meio social que o aluno está inserido. Utilizar
as mais diversas ferramentas de criação artística – graffiti, pinturas, colagens,
gravuras, cinema, fotografia, escultura, moda, paisagismo, decoração, etc -
para  encorajar  o  aluno  a  se  expressar  livre  de  preconceitos  e  medos.
Trabalhar suas certezas e desvendar suas inseguranças.

VISÃO Trazer o mundo das artes para um contexto social e acessível, onde o 
aluno possa enxergar, libertar e desenvolver o artista em si com seus próprios 
teóricos, desmistificando a importância da beleza estética.

FORMAÇÃO      SENAC 
2014-2015. Pós-graduação lato sensu – Especialização em 
Gestão cultural.
UNINOVE
2009-2012. Graduação bacharelado – Comunicação Social em
Publicidade e Propaganda.

HABILIDADES  Domínio de diferentes métodos de linguagens verbais e não
verbais no meio artístico, tais como :  graffiti,  pinturas, colagens, gravuras,
produção de textos entre outros.  Experiência em eventos culturais, redação,
elaboração de projetos e planejamento.

                        EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
   
                    

ARTISTA PLÁSTICA
           

Atual.  Entusiasta  das  artes,  estudo  a  natureza,  a  figura  feminina  e  suas
diferentes curvas. Em minhas criações, gosto de utilizar diferentes      técnicas
e  materiais.  Constantemente  participo  de  eventos,  onde  realizo  minhas
pinturas ao vivo, em casas de show, instituições, etc.  Minha produção pode
ser conferida em:

                
               http://corawork.wix.com/artes

 
JOVEM MONITORA CULTURAL 

        
Atual. O programa jovem monitor cultural é uma formação teórica e prática,
coordenada pelo Centro Cultural da Juventude, com o propósito de capacitar
jovens á atuarem nos equipamentos da Secretaria Municipal  da Cultura. O
equipamento pelo qual minha atuação é responsável, é a Biblioteca Municipal
Pedro da Silva Nava, onde meu maior desafio está em atrair a comunidade e
conversar com os equipamentos da região, propondo diversas atividades, que
atraiam um novo olhar para o local. 

mailto:CORA.WORK@YAHOO.COM.BR


Articulo saraus, debates, exibição de documentários, palestras, contação de
histórias, mediação de leitura, doações itinerantes de livros, visitas á centros
de  referência  social,  escolas,  entre  outros.  As  atividades,  podem  ser
conferidas na página oficial da biblioteca no Facebook, a qual também sou
responsável pela administração e divulgação. 

https://www.facebook.com/bmpedronava

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
2008- Março/2014 Experiência em rotinas administrativas e

financeiras. Atendimento pessoal e telefônico em nível nacional. Realização de
tratativas  comerciais/operacionais.  Elaboração  de  relatórios  tais  como
indicadores de desenvolvimento e tabulações.  Suporte a equipes comerciais,
gerentes e corretores.

                         PROJETOS DESENVOLVIDOS 

TEMPO REI
Crônicas sobre o tempo e a cidade. Redatora: Cora Carolina
Com o objetivo de registrar o cotidiano de uma paulistana, busco evidenciar
conflitos pessoais e de um coletivo. Desde situações banais, como modismos
em redes sociais, á assuntos mais complexos, como preconceitos de gênero,
raça ou nacionalidade.  No momento este  conteúdo pode ser  conferido em
http://corawork.wix.com/temporei.

BOOM BEATS 
Festa mensal de cultura urbana. Produção: Cora Carolina 
A Boom Beats  é  um projeto  que  se iniciou em 2013 e que tem ganhado
expansão desde então. Devido ao bom retorno de público e simpatizantes da
cultura urbana, foi  possível  transformá-la em uma festa mensal  itinerante.
Seu  modelo  “matinê”  e  de  baixo  custo,  transformou-se  em um fator  que
consegue atrair e incluir jovens de todas as idades junto a seus familiares,
construindo  assim  um  ambiente  saudável,  alegre  e  capaz  de  agregar
conhecimentos musicais e artísticos aos frequentadores.

JAM SESSION – STREET DANCE

                         Fábrica de cultura Sapopemba. Organização: Cora Carolina
O projeto teve como principal foco criar um ambiente cultural, descontraído e
harmonioso usando elementos da arte urbana como principal foco, a fim de
incentivar  o  público  a  praticar  a  leitura  e  o  entendimento  sobre  as  artes
visuais/graffiti. Evento ocorrido em 10 de Novembro de 2013.

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS

              CEU ROSA DE FRANÇA

Arte-educadora  substituta  das  turmas  de  artes  visuais.  Desenvolvi  noções
básicas de composição de desenho e pintura, com aprendizes de 8 á 12 anos.

FÓRUM  INTERSETORIAL  DA  ZONA  NORTE  –  SOBRE  DROGAS  E
DIREITOS HUMANOS

Fórum mensal que ocorre em diversos equipamentos da região norte de São

https://www.facebook.com/bmpedronava


Paulo, que busca discutir problemáticas presentes no cotidiano da população
em  situação  de  rua,  com  enfoque  especial  ao  uso  de  drogas  e  direitos
humanos.

V.I.V.A ONG e SOLIDARIEDADE NA BABILÔNIA – ARTISTA
CONVIDADA PARA LIVE PAINTING

Festa  anual,  de  coletivos  que  realizam  trabalhos  de  apoio  e  captação  de
fundos para ajuda humanitária em São Paulo. A Viva Party deste ano ocorreu
no  dia  1  de  Maio,  onde  artistas  foram convidados  para  animar  a  festa  e
produzir obras de arte para doação.

OUTROS CONHECIMENTOS
SOFTWARES: Pacote office; Photoshop.
IDIOMAS : Inglês intermediário; Espanhol básico.

ATIVIDADES   COMPLEMENTARES

      OFICINA CULTURAL MÁRIO DE ANDRADE
                               Novembro, 2014. O desenho e o caderno: 

                        o registro como construção poética.                        
                        LABMIS
                        Agosto,2014. Workshop de formação inicial em 
                        projetos culturais.          

OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE
                        Junho 2014. Oficina de Ilustração.
                        LABMIS

Janeiro  2014.  Palestra   “A  música  clássica  na  Obra  de
Stanleyina Kubrick”

                        CAIXA CULTURAL 
Dezembro 2013. Palestra “O surgimento e futuro das danças
e culturas urbanas”.
ESPAÇO ITAÚ AUGUSTA
Dezembro 2013. Debate  promovido pela Folha de São Paulo
“Cidade Cinza”.
CCJ CACHOERINHA
Dezembro de 2013. Debate “Cidade Cinza”.
CEU JAÇANÃ
Outubro de 2013. Circuito de palestras  “Identidade Hip Hop
V”.
FGV ONLINE
Setembro de 2013. “Produto, marca e serviços”
ESPAÇO CULTURA E LAZER – PORTO SEGURO
Julho de 2013. Grupo de leitura “Livros e encontros”.

                                                PORTO SEGURO – EAD
                                                Julho de 2013. “Comunicação escrita : Elaboração de textos”.


