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Formada no Curso de Comunicação Social pela UFPB e mestre no 

Programa de Pós-Graduação em Letras na UFPB com o estudo na área 

de literatura e cinema. Documentarista e produtora realizou os 

filmes Sociedade do cloro (15min/HD/2015), 

Oferenda (17min/HD/2011),Borboletas Azuis (5min/HD/2010), 

Sweet Karolynne (15min/Hi8/2009), Cabaceiras (16min/35mm/2007) e 

Desejo citrullus (1min/Hi8/2003). 

É sócia da produtora Pigmento Cinematográfico sendo responsável pela 

produção de curtas e longas-metragens, como Batguano, O matador de 

ratos, Gatilho de prata, entre outros. 

Atualmente faz a produção executiva do projeto em 

desenvolvimento Outra vez essa maldita felicidade, de Bruno de Sales, 

financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual. 

Atuou em 2014 como mediadora em oito escolas paraibanas no projeto 

"Inventar com a Diferença: cinema e direitos humanos". Como 

desdobramento desse trabalho passou a integrar a equipe de 

professores do Cearte para atuar na área de cinema e educação, 

implementando o curso de formação para professores, o projeto de 

extensão Cine Recreio - serviço educativo de cinema para escolas 

públicas no Cine Bangue. É coordenadora da Rede Kino – Rede Latino-

americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Atualmente integra a 

equipe do Tintin Cineclube. 

 



 

CARDES MONÇÃO AMÂNCIO 

 

Diretor, roteirista e produtor audiovisual. Idealizador e organizador do Cinecipó - 

Festival de Cinema Insurgente. Mestre e doutorando em Estudos de Linguagens 

pelo CEFET-MG, com pesquisa na área de cinema político. É parecerista da 

Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura desde 2015, do FAC/GO 

desde 2016 e da Secretaria de Cultura do Mato Grosso desde 2016. Foi 

parecerista do FAC/DF em 2015.  



DENISE MARCHI 

 

Nascida em São Paulo, criada na Bahia e formada em cinema no Rio Grande 

do Sul, Denise Marchi trabalha com cultura brasileira. Formada na UNISINOS 

com especialização em montagem, direção e produção, desde 2006 atua 

principalmente como diretora, roteirista e produtora executiva, tendo já 

editado diversos produtos também. 

Em 2010 dirigiu seu quarto curta-metragem intitulado 'Trocam-se bolinhos por 

histórias de vida', que estreou no Festival de Paulínia em 2011 e foi exibido e 

premiado em mais de 20 festivais nacionais e internacionais. Como roteirista, 

Denise atua em ficção e documentário, tendo recebido prêmios de Melhor 

Roteiro por seu curta-metragem 'Trocam-se bolinhos por histórias de vida' e 

também pelo documentário dirigido por Luís Mário Fontoura, 'Dona Hertha', 

de 2010. Além dos prêmios em direção e roteiro, Denise também teve seus 

trabalhos como montadora premiados nos anos de 2010 e 2011. 

Denise fez parte da diretoria 2012-2014 da APTC-ABD/RS (Associação de 

Profissionais e Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul), assim 

como da atual diretoria 2015-2017 e é membro do Conselho Curador da 

Fundacine-RS, mantenedora do APL do Audiovisual do Rio Grande do Sul. 

Em 2014 foi integrante da comissão de seleção do FAC das Artes do Estado 

do Rio Grande do Sul e, entre 2014 e 2016, foi membro da Comissão de 

Avaliação e Seleção do FUMPROARTE (Fundo de apoio à produção artística 

da cidade de Porto Alegre), como parecerista. Foi curadora do concurso de 

curtas-metragens do FRAPA (Festival de Roteiro de Porto Alegre) em 2015 e 

curadora do concurso de roteiros de longa-metragem do mesmo festival em 

2016. Foi júri do Festival CURTA-SE 2014, em Aracaju-SE, e curadora do III 

Festissauro, na Paraíba, em 2016. 



MONICA C H ZAFITA 
 
 

  
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação em Pedagogia – Universidade Ibirapuera - 1990 

Pós-graduação em Administração de Empresas – Fundação Esc. De Comércio 

Álvares Penteado –1996 

Curso de Extensão em Cinema – USP – 1999 – 2000 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE AUDIOVISUAL 

Parecerista – Audiovisual – Ministério da Cultura (desde fevereiro 2016) 

Direção Executiva do 8° Festival de Cinema, Vídeo e Dcine de Curitiba (2004) 

Coordenadora por dois anos consecutivos do Fórum dos Distribuidores e 

Exibidores (realizado dentro do Festival de Cinema de Curitiba, 2002, 2003) - 

Formatação e execução   

Coordenadora por três anos consecutivos do Encontro das TVs - O 

Mercado Independente de Cinema e TV no Brasil / Balcão de Negócios, 

dentro do Catarina Festival de Documentário (SC), (2002, 2003, 2004) – 

Formatação e execução 

Coordenação do Depto. Comercial e de Eventos da Revista de Cinema 

Coordenadora de Programação do CINESESC – SP (set/2002 a fev/2004) 

Coordenadora do Setor de Cinema do MIS - Museu da Imagem e do Som - 

SP (jun/2000 a jun/2001) 

Assistência de Produção de documentário “Cassiano Ricardo”, de Diogo Gomes 

- Fundação Cassiano Ricardo (S. J. dos Campos) (16mm) 

Assistente de Produção do curta-metragem “Vontade”, de Manuel Rangel, atual 

Presidente da ANCINE (ECA /USP/99), ganhador do prêmio Melhor Roteiro no 

Festival de Brasília 2001 

Assistente de Direção do curta-metragem “Roberta e Carlos”, de Paulo Ferreira 

(ECA/ USP/2000), selecionado para o Festival de Brasília de 2002 

Estágio na produção e making of do vídeo clipe musical “Pensar em Você”, de 

Chico César, com direção de Lírio Ferreira (Baile Perfumado e Árido Movie) – 

2000 


