
SIMONE MARÇAL 

 

Produtora cultural há 20 anos. Pós-graduada em Gestão Cultural, graduada em 

Comunicação Social, atualmente se especializa em Gestão Pública da Cultura e 

Psicanálise. Foi Gestora da Oscip Parceiros do Bem, por 8 anos, realizando 

projetos em parceria com Governos municipais, estaduais e federal. Parecerista 

de projetos culturais no Ministério da Cultura, Governo de Pernambuco, Goiás, 

habilitada em Mato Grosso do Sul, e no Programa nacional Caixa Cultural, nas 

áreas de música e audiovisual. Atualmente é produtora da Mostra cinema de 

Direitos Humanos, na edição estadual no Espírito Santo, produtora de grupos 

musicais e palestrante. 

Foi produtora na Faculdade de Música do ES, coordenou a produção das 

Mostras de Cinema da Secult/ES, entre 2009 e 2012, com 7 mostras e 98 

oficinas de audiovisual, ministrou oficinas de documentário e de produção 

cultural, realizou os projetos “Dia Nacional do Choro”, “VI Encontro Internacional 

de Trompetistas”, “Festival Nacional de Trombonistas”, “Festival Nacional de 

Choro Correios Vitória Brasil”, além de projetos classificados em editais, como 

oficinas, circulação de shows, documentários, entre outros. Coordenou o Projeto 

“Vídeo nas Comunidades”, do Governo do ES, no enfrentamento à violência e 

empoderamento de jovens da periferia. Em 2015, foi produtora e Assistente de 

Direção do Documentário “Tramas”, classificado no Edital Secult/ES, 

selecionado para o Festival Vitória Cine Vídeo e para a Mostra SESC Cariri de 

Cultura, no Ceará. Produtora dos documentários “A Malcriação de Tonha”, 

“Mimby Marae’y (A Flauta Sagrada)”, “O Artesão do Asfalto”, “O Jaraguá”, “A 

menina da corrente”, todos classificados e/ou premiados em Festivais. 

Coordenou os projetos “Ponto de Cultura Museu do Comum” e “Rede Olhares 

do Mundo”, em parceria com o Ministério da Cultura. Produziu o 1º. e 2º. Festival 

de TV e Cinema Independente de Muqui – Fecim, entre outros. 

 

 

 



 
AGUINALDO COELHO 
 
 

Doutor em Arte e Cultura Visual na FAV/UFG, mestrado na ECA/USP, 

professor na Faculdade de Artes da UFG.  Foi presidente do Conselho 

Municipal de Cultura de Goiânia e Vice Presidente do Conselho Estadual de 

Cultura (Goiás). Foi Diretor de Patrimônio Histórico e Artístico do Governo do 

Estado (AGEPEL) e Secretário de Cultura do Estado de Goiás. Como artista 

realizou exposições individuais e coletivas e obteve premiações. Foi Curador 

do Salão Nacional de Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant e do Prêmio Celg 

de Artes Plásticas. Realizou curadorias e produziu exposições de artistas 

nacionais e internacionais no MAC – Goiás, MAM - Bahia e MAM – RJ.  

Parecerista de Editais da Lei Goyazes de incentivo cultural e do Fundo de Arte 

e Cultura. Parecerista cadastrado na SECULT de MT e atuou no Edital de Artes 

Visuais daquele estado e nos editais Bolsas Artísticas da Funarte - RJ e Prêmio 

Marcantonio Vilaça – Funarte – RJ  Membro de júri no Salão Nacional de Artes 

da Bahia, Salão Nacional de Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant, além de 

salões nacionais e regionais em Goiás. 

 

 
 

 

 



 

ANDERSON FLORIANO 

 

Anderson Floriano, ator, diretor, produtor e gestor cultural, graduado em 

Licenciatura em educação artística pelo Centro Universitário Claretiano. Iniciei 

minha carreira artística em 1992 por meio de oficinas teatrais e logo em 

seguida ingressei no campo profissional dos espetáculos teatrais e durante 8 

anos participei de grupo de estudos de técnicas teatrais. Meu primeiro 

espetáculo Moby Dick foi relacionado entre os 13 melhores espetáculos do 

Brasil pelo jornal Correio Braziliense no ano de 1993. Participei de 16 

espetáculos como ator, 7 como diretor e produzi também 9 trabalhos sendo 

uma produção de um curta metragem e uma ação internacional. Como 

destaque participo do espetáculo O Auto da Camisinha que já apresentamos 

605 vezes em 18 anos de existência e também participei de 7 viagens 

internacionais sendo uma missão oficial internacional em parceria com a 

UNICEF à São Tomé e Príncipe na África. 

Em 1997 inicio atividades na área de Gestão, sendo gestor do O Hierofante Cia 

de Teatro até os dias atuais, fui tesoureiro da Cooperativa Brasiliense de 

Teatro na 1 gestão (04/05),  gestor de 27 projetos culturais e ingressando nos 

trabalhos de parecerista de projetos (análise mérito cultural e prestação de 

contas) em 2011 no Ministério da Cultura – áreas Teatro e Circo e nos Estados 

do Mato Grosso do Sul  (16) – Teatro e Circo, Mato grosso (16) – Circo, 

Pernambuco (16) – Teatro, Goiânia (16/17) – Circo, Dinamização de Espaços 

Culturais, Artes nas Escolas e Artes Integradas. 

São 25 anos de teatro e 20 anos como gestor de grupos artísticos e projetos 

culturais. 



 
 

 

BETÂNIA GOMES 

 

Jornalista - Universidade Católica de Pernambuco – Unicap – 1993  

Relações Públicas - Unicap - 1990. 

Produtora Cultural (Pós Graduação em Gestão em Produção Cultural – Ênfase em 

Eventos – Fafire 2012) 

Pós Graduação em Jornalismo e Crítica Cultural – UFPE 2007 (não concluído/sem 

entrega de TCC) 

 
Capacitações: 

 

• Seleção/Treinamento para parecerista do FAC (Fundo de Apoio a Cultura do 

Distrito Federal), pelo Edital nº 01/2014 Secult/DF – Salvador/BA maio de 2014 

• Projeto Cultural de Formação de produtores de Arte e Cultura e Gestores Públicos 

Municipais da área de cultura – Jaboatão dos Guararapes – setembro 2010 

(Fundarpe/Funarte/Governo de Pernambuco 

 

Resumo profissional 

Experiência em Assessoria Comunicação e Imprensa ( reportagem, redação e 

edição de texto) ; coordenação de programas para rádio comunitária - Produção 

Cultura: produção artística do músico Lula Côrtes, Grupo Chá de Zabumba, Yunta 

Taura. Supervisão Pólo Todos os Ritmos pela Prefeitura do Recife – Carnaval 2008 

Pátio de Santa Cruz e Mercado Público da Boa Vista - 2008 - Produção do Baile 

Municipal do Recife – através do IASC - 2007/2008 - Produção de Jornalismo e 

edição de texto em TV, Comissão consultiva do Projeto Observa e Toca 2011 – 

Seleção de bandas inscritas através de convocatória pública, deliberação sobre os 

temas das palestras e seus palestrantes; escolha dos artistas convidados. 

Outubro/Novembro 2011 pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco – 

Secult/PE –Parecerista de Projetos Culturais desde 211. Distrito Federal, (211 a 



2015) Mato Grosso/MT, (2014 e 2016) Campo Grande – MS 2014 e 2016, 

Petrópolis RJ (habilitada 2014), Goiânia/GO (2017).  Coordenação, 

administração e Produção do Programa de Rádio “Pernambuco é Cultura” - 

Funcultura/Fundarpe, 2009 até fevereiro de 2010(projeto incentivado pelo 

Funcultura/PE) Trabalho Atual: FUNAPE – Fundação de Aposentadorias e 

Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (órgão ligado a Secretaria de 

Administração do Estado) assessoria de Planejamento/ responsável pela 

Comunicação Interna – desde março 2014 

 

 
 



CRISTIANA GIMENES PARADA DOS SANTOS 

 

Bacharel em Artes Cênicas, habilitada em Interpretação Teatral (UNICAMP-1993); 

Licenciada em Artes (Claretiano-2013); com especialização na área de Educação 

(Universidade Federal Fluminense-2016) e mestranda em Estudos Culturais (EACH - USP). 

Cursou disciplinas como aluna especial na pós-graduação em Artes Cênicas: Escrituras 

Performativas- prática e experimentações; Profs. Artur Matuk e Marcos Bulhões (ECA-USP– 

2015);  As dramaturgias pós-narrativas no contexto contemporâneo (IA - UNESP – 2013) e 

Espaços Inusitados do Espetáculo Teatral; Prof. Dr. Clóvis Garcia (ECA-USP – 2000). 

Dentre cursos livres, destaco a orientação de Julia Varley e Eugênio Barba (Odin Teatret) e 

Santiago Serrano.  

 

Profissional de cultura e educação, trabalha com teatro desde 1990 - atuação, direção, 

dramaturgia e produção – tanto para adultos quanto para crianças. É parecerista do 

Ministério da Cultura desde 2015 na área de Artes Cênicas (teatro, dança, circo, ópera e 

ações de formação) e participei da comissão do FUNCULTURA, de Pernambuco, na área 

de teatro em 2016.  

Desde 2008 trabalho com a Cia Em Cena Ser. Destaco Histórias de Terror de Edgar Allan 

Poe que, com a Bolsa FUNARTE de Circulação Literária 2010 viajou pelo Brasil; e em 2012 

ganhou uma Menção pelo tratamento do texto literário no Festival Iberoamericano de Teatro 

- Mar del Plata, Argentina. Produzi todos os trabalhos da Cia, desde 2008, incluindo 

produção executiva, venda de apresentações, inscrição em editais, relatórios e prestação de 

contas de projetos patrocinados, organização de circulação pelo Brasil e de viagens 

internacionais para participação em festivais. Os trabalhos mais recentes são o espetáculo 

Visões, acessível para deficientes visuais, que escreveu, dirigiu e produziu e uma mostra de 

teatro em residências de Paraisópolis, uma grande comunidade da cidade de São Paulo, 

que produziu em parceria com artistas do bairro.   

Entre 2008 e 2010 participou como atriz dos espetáculos de animação para adultos do 

núcleo N3, contemplados pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de 

São Paulo: A Criatura e Sonho de Uma Noite de Verão, também contemplado pelo SESI - 

produções inéditas - Vila Leopoldina.  

Na área de educação já trabalhou tanto com formação de atores (SENAC – Técnico Ator) 

quanto em projetos sociais, com crianças, jovens, terceira idade, mulheres vítimas de 

violência, entre outros públicos. Em 2016 trabalhei como artista articuladora do Vocacional, 



programa de formação em artes da prefeitura de São Paulo, coordenando equipes 

interlinguagens da Zona Sul (teatro, dança, literatura, música e artes visuais). 

Na área de literatura, além de escrever, organizou 7 antologias de autores iniciantes com a 

Andross Editora, dentre as quais Moedas para o Barqueiro, que foi indicada como Melhor 

Antologia do ano no Prêmio Codex de Ouro. Também recebeu uma menção honrosa no 

concurso Feminina Dramaturgia. Trabalha também com contação de histórias e intervenções 

cênico-literárias, participando de diversos eventos literários e saraus comunitários. 

 


