
 

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. 



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. 

 



DANIEL CALDEIRA MELO 

 

Daniel Caldeira de Melo é pós-graduado em “Gestão de Pessoas e Projetos 

Sociais” pela UNIFEI-MG. Graduou-se em História e Psicologia pela UFU-MG e, 

atualmente, cursa Ciências Contábeis na mesma Universidade. Foi bolsista da 

FAPEMIG por dois anos analisando peças gráficas brasileiras em feiras 

internacionais. Participou de pesquisa, tabulação de dados e diagramação de 

cartilha sobre a Parada LGBT de Uberlândia 2007. Foi estagiário na produção 

da Revista Universitária “Em cômodos”. Foi proponente de dois projetos e 

coordenou outros dois contemplados pelo Fundo Municipal de Cultura de 

Uberlândia-MG, todos de oficinas para jovens nas áreas de literatura e artes 

urbanas. Como parecerista, atuou de 2011 a 2013 como membro da comissão 

de avaliação de Literatura, Bibliotecas e Formação do Programa Municipal de 

Incentivo à Cultura de Uberlândia-MG. Desde 2015 atua como parecerista nível 

II do Ministério da Cultura na área de Humanidades. Participou da comissão de 

avaliação de Literatura no Fundo de Cultura de Pernambuco em 2016. Ainda 

participou e ministrou cursos e oficinas na área de gestão, produção, linguagens 

artísticas, diversidade e transversalidade da cultura. Todos documentos 

comprobatórios de tais atividades foram apresentados à SEDUCE na ocasião do 

credenciamento para participar da comissão de avaliação do Fundo de Cultura 

de Goiás. 



JULIO CESAR POMPEO 

 

Julio Pompeo, ator, dublador, produtor e avaliador de projetos culturais. Mestre 

em Artes pela ECA–USP e Bacharel em Artes Cênicas (Interpretação Teatral) 

pela Unicamp. Parecerista do Ministério da Cultura na área de Artes Cênicas 

(Teatro, Dança, Circo, Ópera, Mimica, Ações de Capacitação e Treinamento de 

Pessoal), foi avaliador de projetos de teatro no Programa Cultural Caixa (Caixa 

Econômica Federal), edição 2016/17 e avaliador de projetos para a SEDUCE–

Goiás, nos editais 2016/17 das áreas de Circo, Demandas Culturais e Teatro. 

Orientador de direção, dramaturgia e interpretação no Projeto Ademar Guerra 

da Secretaria de Cultura do Estado de SP; jurado do Mapa Cultural Paulista; e 

do Festival de Teatro de Botucatu, SP. Foi ator-manipulador e produtor da Cia. 

Teatro de la Plaza, de teatro de bonecos, participando de festivais no Brasil, 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Espanha, França e Singapura. Ator e produtor da 

Cia Ludens, tendo o espetáculo O Fantástico Reparador de Feridas sido 

indicado ao prêmio Shell de Teatro 2009. Como ator, além dos trabalhos com o 

Teatro de la Plaza (A Revolução na Cozinha, Manomovies e Museu Itinerante) 

e com a Cia Ludens (Balanganguéri, O Recruta Dennis, Idiota no País dos 

Absurdos e Dançando em Lúnassa), atuou, entre outros, em Visões–Uma Peça 

para Cegos, SubUrbia, Coração dos Outros–Saravá, Mário de Andrade!, Um 

Certo Faroeste Caboclo e Procurando Firme. Também trabalha como dublador 

de séries, desenhos animados, documentários, filmes, reality shows e novelas 

nos principais estúdios de São Paulo. Na área de dramaturgia, adaptou para 

teatro de bonecos as peças Sonho de uma noite de verão, de Shakespeare e A 

trágica história do doutor Fausto, de Marlowe. 



MARIANE FEIL 

 

Áreas de atuação: assistente de direção, diretora teatral, produtora, gestora 

cultural, parecerista em projetos culturais, professora em escolas livres, 

consultora em projetos culturais, e atriz. Registros profissionais: Atriz - DRT 

3552, Produtora - DRT 6186 e, Diretora - DRT 6322. Trabalha em diversos 

segmentos artísticos e culturais desde 1998. 

Graduou-se em Ciências Contábeis pela UNIVALI/SC e Artes Cênicas 

SENAC/SC., com Especialização em Elaboração em Projetos Cultural, 

Produção Cultural e Gestão cultural através da FGV, também iniciou o 

mestrado em Teatro na CEART/UDESC e mestrado em Comunicação, pela 

FUNIBER – Fundação Universitária Iberoamericana. Realiza trabalhos 

voluntários através da Ong. Arte movimenta também conselheira fiscal, foi 

integrante do Colegiado Setorial de Teatro Nacional por Santa Catarina, ligado 

ao CNPC, e  Conselho fiscal da Fecate – Federação Catarinense de Teatro. 

 

PARECERISTA E CURADORA: possui experiência, em análise e emissão de 

parecer (es) em projeto (s) ou produto(s) cultural(ais) desde 2011:  Curadora do 

FAM – Festival audiovisual do MERCOSUL em (2011); Jurada no Carnaval de 

Laguna/S em (2012); Comissão como Jurada em (2012) Pro-cultura SECULT 

em SC; Parecerista do Prêmio Myriam Muniz/2013 – FUNARTE; Parecerista do 

FAC/DF - Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal, na área de teatro e 

audiovisual (2014/2015); Parecerista da Fundação Cultural de Lages/SC, 

habilitada em todas as áreas das artes cênicas, cultura gaúcha, Literatura, 

Artes Visuais, Audiovisual, Música, Movimentos Étnicos e Artesanato; 

Parecerista da Fundação Cultural de Blumenau, para avaliar área de Teatro 

(2016); Parecerista Edital Público para Seleção de projetos de pesquisa, MINC 

– UFPE: Povos Originários do Brasil, através Universidade Federal de 

Pernambuco (2016); Parecerista do Ministério da Cultura – MINC, em artes 

cênicas (teatro, dança, circo, ópera, mímica e ações de capacitação e 

treinamento de pessoal) (desde 2015).  

COMISSÕES: COA - Comissão Organizadora e administrativa do Edital da 

Cinemateca Catarinense (2010/2011) em SC. Fez parte da comissão 



organizadora e também da equipe de produção do II Congresso Brasileiro de 

Teatro. 

 

Em 2006 fundou a empresa Esfera Produções Artísticas, em Florianópolis, 

aonde contribuiu em diversas com produções nas artes cênicas, em produções 

teatrais, audiovisuais, dança música e ópera e formação com companhias de 

renome nacional e internacional. Entre 2006 a 2016 produziu e mais de 40 

projetos artísticos e culturais nacionais e internacionais, no Teatro, Cinema, 

Dança, Música, Ópera. Trabalhou com nomes como: Celso Nunes, Sulanger 

Bavaresco, Antonio Cunha, Maria do Céu Guerra, Luisa Thiré, Rogério 

Fabiano, Brígida Miranda, Margarida Baird, Josè Faleiro, Helio Cícerto, Gil 

Guzzo além de diversos grupos teatrais do Brasil. 

 

Resumo Experiência profissional, dos últimos 7 anos: 

 

TEATRO: atriz, produtora executiva, produtora e gestora teatral, consta em 

seus trabalhos mais recentes: “ A Rainha do Rádio”, texto José Saffiotti Filho e 

direção de Gil Guzzo, “As Criadas”, texto de Jean Genet e direção de Celso 

Nunes 2010/2011/2013; também em 2009 fez turnê com a peça Uma Visita, 

com direção Antônio Cunha em Portugal e Açores; 2011 produziu peça Retrato 

de Augustine; e foi gestora e produtora e responsável pela vinda do Grupo A 

Barraca de Portugal com o espetáculo D. Maria, A louca com Maria do Céu 

Guerra onde circulou por 6 cidades em SC e no Rio de Janeiro. Produziu 

diversas turnês como produtora local, com espetáculo Allan Kardec, com 

direção Ana Rosa, Deu Branco, Feliz por Nada, com direção Ernesto Piccolo, A 

Bailarina e o Mágico com direção de Ernesto Piccolo,  A.M.A.D.A.S  - 

Associação das Mulheres  que acordam despencadas , direção de Luiz Arthur 

Nunes com atriz Elizabeth Savalla.  

OPERAS: em 2008 participou como atriz na “Ópera Elixir do Amor”, realização 

Camerata de Florianópolis, com Jeferson Dela Rocca, em 2009/2010 foi 

coordenadora de palco na Opera o Barbeiro de Sevilha, em 2011/2012 em “La 

Traviata”.  

Produziu o espetáculo ARIAS PUBLICAS (Ópera na rua), com direção de 

Sulanger Bavaresco, com grandes nomes como Douglas Hahn, Carla 



Domigues, Javier Venegas. Em 2016 atriz convidada no espetáculo SAINT-

SAËNS, Camile - Carnaval dos animais, com direção de Lourcley Silva e 

orquestra da Aliança Francesa, “14 de Julho Clássico 2016”. 

 

MÚSICA: produção executiva do “DJ, Edo Krause e Orquestra” em diversos 

eventos no Brasil, também fez produção local de “Carla Moaffioletti e Camerata 

Recanto do Maestro em 2016”. 

 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO: foi orientadora de curso e consultora no SENAC 

de Florianópolis 2011 a 2015, aonde desenvolveu o curso de assistente de 

produção e introdução à gestão cultural, também ministrou palestras sobre 

Politicas Publicas Culturais e planejamento dos Planos Municipais de Cultura 

bem como os Sistemas Municipais de Cultura. Implantação da metodologia de 

trabalho no setor de cultura do SENAC/SC, para que pudessem realizar a 

consultoria, organização e execução das conferencias para construção dos 

Planos Municipais e Sistema Municipal de Cultura. 

 

OFICINAS MINISTRADAS: Produção teatral, Oficina de Criação e Inovação em 

Projetos Culturais, já foram  ministradas em diversas cidades do país, como:  

2014 no XI Festival de Teatro da Amazônia em Manaus através da Secretaria 

de Estado da Cultura do Amazonas, em 2015 no Macapá, através do Coletivo 

CAPTTA e Secretaria Estadual de Cultura do Amapá, em 2016 A Noite é Uma 

Criança – Mostra de Dança Infantil 2016 Cursos de Formação em Dança em 

Joinville, dentre outras cidades como Jaraguá do Sul através da AMVALI, 

Joinville, Itajaí através do SESC, Foz do Iguaçu/PR, em Florianópolis está em 

sua décima edição com produção da Esfera Produções Artísticas. Essa oficina 

Mariane ministra desde 2012, está no repertório. 

 

CINENA E AUDIOVISUAL: trabalhou em diversas produções nas seguintes 

funções: assistente de direção, produtora de elenco, assistência de produção, 

assistente de arte e atriz.  Aperfeiçoou-se na assistência de direção de longa 

metragem com Kity Féo e Marcela Lordy, também como roteirista com Walcyr 

Carrasco e Newton Cannito, aonde escreveu,  2 curtas metragens: NINA, e 

Vestir o morto, também a  serie “Anti-virus” em parceria com  Paula Moreno. 



Trabalhou, na TV Band produziu o documentário MAGMA, para o 

departamento de Matemática/EAD/UFSC, dirigiu, produziu, editou 60 vídeo-

aulas, além de disponibilizar na plataforma on-line. 

Fez algumas assistências de direção: Longa Metragem “ Sob o Céu de 

Florianópolis” direção Uriel Pereira, curta metragem em 35 mm “Jardim do 

Éden” direção Uriel Pereira, Curta Metragem “História de Love”, com direção de 

Nilson Asp e Uriel Pereira, e o último “Aventuras”, com roteiro de Newton 

Cannito e direção de Wallace Meirelles.  

Como assistente de produção trabalhou no filme longa metragem “Doce de 

Coco”, roteiro e texto de Penna Filho (pré-produção, produção e pós produção), 

durante a filmagem agregou a função de e assistente de arte. 

Produtora e preparadora de elenco filme 16 mm Aos Espanhóis Confinantes, 

roteiro e direção Ângelo Sganzerlla, entre outros curtas metragens e séries.   

 


