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Mariana Dratovsky  
Nasc: 10/12/1975 

E-mail: mariana.drato@gmail.com 
 
 
Jornalista com vinte anos de experiência. Já atuei nas áreas de produção de 
conteúdo para sites, revistas e jornais e em assessoria de imprensa. Ampla 
experiência em planejamento estratégico, gestão de projetos institucionais 
e culturais, organização de eventos e coletivas, criação de conteúdo para 
comunicação externa e interna, gerenciamento de crise.  
 
Experiência Profissional 
 
De 2015 até o momento – ANCINE _ Agência Nacional do Cinema 
Assessoria de imprensa, produção de conteúdo 
Atividades: Produção, revisão e edição de textos para o Portal ANCINE; 
criação de conteúdo para comunicação interna; produção de releases; 
produção de conteúdo para redes sociais; planejamento e cobertura de 
eventos; elaboração de plano de comunicação; planejamento de campanha 
publicitária digital; atendimento à imprensa. Entre 2016 e 2017, chefiei a 
área de assessoria de comunicação e marketing.      
 
2009 - 2015 – Primeiro Plano Comunicação 
Assessoria de imprensa, produção de conteúdo 
Atividades: Elaboração de plano de comunicação para os clientes; 
produção de releases; produção de conteúdo para site e redes sociais; 
atendimento à imprensa; produção de clipping e relatórios; organização de 
coletivas e press day de lançamentos de filmes.  
 
1998-2000 – BCM - Barata Comunicação e Marketing 
Assessoria de Imprensa 
Atividades: Elaboração de plano de comunicação para os clientes; 
produção de releases; atendimento à imprensa; produção de clipping e 
relatórios; organização de coletivas, pré-estreias e press day de 
lançamentos de peças teatrais.  
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1997 – 1998 – Jornal do Brasil 
Estágio em jornalismo 
Atividades: Repórter nas editorias internacional e de cultura (Caderno B, 
Revista Programa e Revista de Domingo). 
 
1995-1997 – Barata Comunicação e Marketing 
Estágio em jornalismo 
Atividades: Produção de releases; atendimento à imprensa; follow up; 
produção de clipping e relatórios. 
 
 
Formação acadêmica 
 
2019 – Universidade de São Paulo (USP) - Curso de Extensão em 
Comunicação e Marketing Digital  
 
2006-2008 - Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) – Pós-graduação 
stricto sensu em Letras (Linguística - Estudos da Linguagem) 
 
2004- 2005 – Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) – Pós-graduação 
lato sensu em Letras (curso de Português para Estrangeiros) 
 
1994-1998 – Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) – Graduação em 
Comunicação Social - Habilitação jornalismo 
 
1987-1993 – Colégio Santo Inácio (RJ) 
 
1980-1986 – Colégio São Paulo (RJ) 
 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol e Francês – nível intermediário 
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Informações adicionais 
Outras experiências profissionais: repórter na revista Veja Rio; repórter 
freelancer no Jornal Lance!; aulas particulares de Português para 
estrangeiros.  


