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Formada em Educomunicação pela Universidade de São 
Paulo,  e em cinema de animação pelo Instituto Criar de TV  
e Cinema. Atua como educadora de audiovisual, animadora e 
roteirista desde 2013, com especial dedicação a projetos 
infantojuvenis e educativos.   

radhemeron@gmail.com

www.radhie.com 

PRÊMIOS E DESTAQUES

(2020) “Prêmio estímulo de produção de 
curtas-metragem” PROAC com o projeto 
“Eu era feliz (e outras mentiras)”
 
(2019) Prêmio ROTA/CABÍRIA de melhor 
protagonista feminina pelo roteiro do curta 
metragem “Minha mãe não abre a porta”.
 
(2019) Contemplada pelo edital da 
SPCINE “Histórias dos Bairros de São 
Paulo”  com o projeto de animação “Aurora 
- a rua que queria ser um rio” 
 
(2018) Menção honrosa na 6ª edição do 
“Concurso de Ilustrações Lei Maria da 
Penha” promovido pela Secretaria da 
Mulher da Câmara dos Deputados

(2018) Primeiro lugar no Concurso de 
Argumentos de Longa-metragem para 
Estudantes do Brasil e da Flórida 2018, 
com o projeto “Mabel e Sara” - Latin Ameri-
can Training Center-LATC e a Escola de 
Comunicação e Estudos Multimídia da 
Florida Atlantic University-FAU

(2018) Selecionada para participar do 
programa Málaga Talent - Festival de 
Málaga, Espanha 

(2017) Prêmio de melhor roteiro de curta 
metragem no 50º festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro - Pelo roteiro do curta-
-metragem Peripatético 

(2012) Ganhadora de dois prêmios no 
festival do minuto pelo vídeo “Sobre avôs” 
(Escolha do patrocinador e voto do públi-
co).

Experiência Profissional

Obras autorais

(2021) Mundo Ripilica (série)
Roteirista colaboradora na segunda temporada da série infantil 
Mundo Ripilica (Marisol) veiculada no canal de TV paga 
Discovery Kids e na plataforma de streaming Amazon Prime.

(2019-2020) TV Cultura - Fundação Padre Anchieta
Roteirista nas temporadas 2019 e 2020 do Quintal da Cultura, 
programa infantil de �cção, exibido diariamente pela TV Cultura.

(2013-2017) Projeto Vídeo Criar
Educadora em o�cinas de audiovisual ministradas em escolas 
públicas e ONG’s da cidade de São Paulo.

(2015-2016) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania de São Paulo
Estagiária de comunicação da coordenação para direitos da 
população LGBTQIA+.

(2014) Zoe Films
Assistente de animação na série  infantojuvenil “Eu e o quarteto 
apavorante”, veiculada na TV Rá Tim Bum.

(2012-2013) TV Pinguim
Assistente de animação nas séries infantis “Peixonauta” e “Show 
da Luna” veiculadas no Discovery Kids, e Tv Cultura.

(2021) Eu era feliz (e outras mentiras) - curta em produção
Roteirista  e co-diretora do projeto, contemplado pelo prêmio 
Estímulo PROAC 2020.

(2020) Aurora, a rua que queria ser um rio - curta
Roteirista e diretora da animação infantojuvenil. Atualmente em 
fase de distribuição, com lançamento marcado nos festivais 
Berlin Animation Festival (Alemanha), e Cine Caramelo (Brasil). 

(2016) Peripatético - curta
Roteirista do curta metragem,  vencedor do prêmio de melhor 
roteiro de curta metragem no festival de Brasília.



Experiência Acadêmica

(2021-2025) Letras/ Faculdade de Filoso�a, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo / USP
Graduação em Letras com bacharelado em Língua e literatura 
portuguesa. (em curso).

(2016-2020) Licenciatura em Educomunicação / Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo / 
ECA-USP
Licenciatura em Educomunicação, curso focado nos estudos 
interdisciplinares de Educação e comunicação.  Enfoque do 
trabalho �nal: Televisão, infancia e educação. 

(2014-2016) Artes Visuais (Bacharelado em Multimídia) / 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo / ECA-USP
Curso de artes visuais, com enfoque em multimídia e arte 
digital. (trancado).

(2011/2012) Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias/ 
Ensino Pro�ssionalizante
O�cina Técnica – Animação 2D

(2009-2010) Colégio e Faculdade Mário de Andrade - 
Ensino Médio  Pro�ssionalizante
Formação Técnica – Publicidade e propaganda

Formação complementar

(2021) Roteiro para Sitcom
realizado pela Ritornelo Audiovisual e ministrado por Alice 
Name-Bomtempo.

(2020) Estruturas narrativas para longa metragem
realizado pela Ritornelo Audiovisual e ministrado por Alice 
Name-Bomtempo e Vitor Medeiros. 

(2020) Conteúdo Audiovisual para Crianças
Realizado pela Ritornelo Audiovisual e ministrado por Arthur Fiel 
e Hermínia Bragança.

(2017-2018) Curso Livre de Preparação do Escritor
Ministrado pela Casa das Rosas/Centro de Apoio ao Escritor- 
CAE.  Curso de um ano, com aula com grandes escritores como 
Andrea Del Fuego e Marcelino Freire.

(2018) Málaga Talent
Programa de formação para jovens cineastas Ibero-Americano 
do festival de Málaga (Espanha).
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