
 

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. 



 

 

GUILHERME MOURA 

Formado em Produção Fonográfica e Cultural. Atua como produtor desde os 

anos 2000, é produtor e curador do Festival Abril Rock desde 2008 e criador do 

site RecifeRock! Parecerista do Minc/PRONAC (Lei Rouanet), prestou serviços 

para Funcultura do Governo de Pernambuco (2013, 2014 e 2016), FAC do 

Governo de Goiás (2016/17) e Caixa Cultural (2016). 

Participou da curadoria do Carnaval de Pernambuco (2017), Festival de Inverno 

de Garanhuns (2014 e 2015), Festival Pré-Amp (2014 e 2015), Candango 

Cantador 2013 (Brasília-DF), Bis Pro Rock (2010 e 2012), Pátio do Rock (2006 

e 2007), entre outros. Atualmente é delegado eleito do segmento Música do 

Conselho Estadual de Políticas Culturais de Pernambuco.  

 



 

LAÍS TERÇARIOL VITRAL 

  

Bacharel em Turismo e especialista em Turismo Regional: A Estrada Real pela 

PUC-Minas e especialista em Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural, com 

ênfase em Gestão de Projetos Culturais pela UFMG. Sócia-diretora da Vitral 

Consultoria e Projetos Culturais, empresa com atuação em planejamento, 

elaboração, gestão executiva e financeira, produção executiva e prestação de 

contas de projetos culturais. Atua no mercado cultural há mais de 10 anos 

principalmente nas áreas de artes cênicas, música, patrimônio e gestão 

cultural/ formação tendo larga experiência em diversos mecanismos de 

incentivo à cultura: Lei Rouanet, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas 

Gerais, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e Contagem, 

Fundo Nacional de Cultura, Fundo Estadual de Cultura, Pontos de Cultura, FIA, 

dentre outros editais e convênios.  

 

Parecerista na área de Artes Cênicas no Ministério da Cultura (desde 

2014).  Parecerista na área de Patrimônio Imaterial do Fundo Estadual de 

Cultura de Minas Gerais (2016). Parecerista credenciada na área de Artes 

Cênicas da Secretaria de Estado de Cultura do Mato Grosso (2016). 

Parecerista do Grupo de Assessoramento Técnico e Temático na área de 

Teatro dos projetos do Edital Funcultura Geral 2015/2016 em Pernambuco. 

Parecerista da Comissão de Análise da 6ª edição do Cena Minas – Prêmio de 

Artes Cênicas de Minas Gerais (2013), programa de incentivo às artes cênicas 

do estado de Minas Gerais. 
 


