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Dados Pessoais

Nome: Sandro Rodrigues de Barros
Endereço: Rua São Francisco, nº 15 Cidade Tabajara – Olinda/PE 
CEP: 53360-560
Telefone: 81 – 8688-3182 (OI) / 9986-8997 (TIM)
E-mail: sandro.producao84@gmail.com
Bio:   www.iteia.org.br/sandrobarros

Área de Atuação
Jornalismo 
Fotografo

Formação Acadêmica
Cursando 5º período Comunicação Social - Jornalismo na UFPE

Experiências Profissionais

Produtora Colabor@tiva.PE 

Coordenação  de  comunicação  da  Produtora  Colabor@tiva.PE.  Produção  de

texto, registro fotográfico, criação e publicação de conteúdos imprensa e mídia

sociais de Julho.2013 até hoje.

Teia Nacional da Diversidade

Coordenação  de comunicação  da equipe de  Cobertura  Colaborativa  da Teia

Nacional  da  Diversidade  realizado  pelo  MINC  em  Natal  (RN).  Coordenou  a

divulgação de material produzido por integrantes da equipe e representantes

de pontos de cultura de todo o Brasil – Maio.2014

http://bit.ly/1y3zlRi

Cobertura Domingo no Campus

Produção de textos, alimentação de mídias sociais, e cobertura fotográfica do

tradicional evento promovido pela UFPE. Maio 2014

http://bit.ly/187Lbnq

Noites para Bailar

Produção de textos,  alimentação  de mídias sociais,  e  cobertura  fotográfica.

Ação  desenvolvida  pela  Produtora  Colabor@tiva.PE,  que  busca  valorizar  a

cultura popular busca estimular a produção, difusão e distribuição de músicas e

conhecimentos livres. 

http://bit.ly/1rxblBX
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Produções Textuais

Domingo no Campus

O evento  é  promovido  pela  UFPE,  que  abre  o  Campus  para  realização  de

atividades recreativas, prestação de serviços e shows com artistas e bandas

consagradas do cenário local e nacional. 

http://bit.ly/187Lbnq

Inauguração Muji.Café

MUJICafé  é  um  empreendimento  criativo  itinerante,  que  tem  sua  gestão

norteada pelos parâmetros da Economia Criativa e Solidária.

http://bit.ly/1JXYna4

Entrevista Especial

Entrevista com adolescente quilombola em Águas Belas (PE). Produção para 

exercício da cadeira de Técnicas de Entrevista e Reportagem.

http://bit.ly/18q03O6

Coberturas Fotográficas 

MARE - (Mostra Ambiental do Recife)

Cobertura  fotográfica  da  mostra,  que  promoveu  intervenções  e  trocas  de

saberes  livres  ligados  à  temática  ambiental  dentro  da  Cidade  do  Recife.

(Fotografo) - Agosto.2014 

http://bit.ly/1CXZCEe

Preaut Brasil

Cobertura fotográfica do 1º Seminário Internacional sobre Autismo realizado 

pela Faculdade FAFIRE. (Fotografo) - Agosto.2014 

http://bit.ly/15wN0Zm

19º Encontro de Cavalo Marinho 

Realizado na Casa da Rabeca, Cidade Tabajara, Olinda (PE) pela Família 

Salustiano com incentivo do Governo do Estado.

http://bit.ly/1D42zTd
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Sambada de Coco de Tabajara

O objetivo da sambada é fortalecer a cultura popular e principalmente o Coco 

de Roda no estado. Assim poder contribuir com o processo de afirmação da 

cultura e identidade local.

http://bit.ly/1zUrhYV

Atividades Colaborativas

Cobertura Fotográfica e Vídeo, produção de textos para imprensa e mídias 

sociais. Comunicador voluntário da Sambada de Coco da Tabajara. Serviços 

com o objetivo de fomentar e valorizar da Cultura Popular dentro de Cidade 

Tabajara. Utilizando conhecimentos adquiridos na universidade, na área de de 

comunicação, em benefício do bairro onde resido.  Fevereiro.2014 até hoje. 

http://on.fb.me/1xCGNS2

Portal Colaborativo iTEIA

Colaborador  do  iTEIA  (http://www.iteia.org.br/sandrobarros),  o  portal  tem  o

objetivo  de  contribuir  com  a  difusão,  preservação  e  memória  da  cultura

brasileira, priorizando o compartilhamento de conteúdos em licenças livres.

Cursos Extrascurriculares

Curso realizado pelo Instituto Intercidadania em parceria com a UFPE. 
Fotografia e Tratamento de imagens

Conteúdo: Conceitos sobre imagem e fotografia; fotografia digital; técnicas de
registro  fotográfico;  configurações  de  iluminação  da  câmera;  velocidade  do
obturador;  abertura  do diafragma;  balanço de brancos;  dicas  para  câmeras
amadoras  e  profissionais;  Captura  de  imagens  no  computador;  edição  e
tratamento de imagens; filtros e efeitos. 60 Horas
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