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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. 

 



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. 

 



 

JANAÍNA CHAVIER SILVA 

Atua principalmente nos temas relacionados à 
“teoriaprática” espacial, no borrar das fronteiras entre: 
urbanismo, artes visuais, literatura, arquitetura e design. 
Curriculo Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4793694047614064 

 

1) Formação Acadêmica 

Doutoranda (Bolsista CNPQ) pela Universidade Federal da Bahia no curso de 

Arquitetura e Urbanismo (2015 – em andamento). 

Mestre pela Universidade Federal da Bahia no curso de Arquitetura e Urbanismo 

(2012- 2014). 

Possui graduação em Design pela Universidade do Estado de Minas Gerais 

(2000-2004). 

Graduação incompleta em Arquitetura e Urbanismo, pelo UnilesteMG ( 2007-

2010). Membro do grupo de pesquisa Laboratório Urbano/ PPGAU_UFBA. 

(http://www.laboratoriourbano.ufba.br/) 

Integrante da equipe da Revista Redobra/PPGAU_UFBA, onde atua como 

Designer Gráfico e Editoração. (http://www.redobra.ufba.br/) 

 

2) Experiência na análise de projetos em editais e concursos na área 

cultural 

Foi convidada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia , para integrar a 

Comissão Temática do Edital 06/2016 - Setorial de Artes Visuais 2016. Integrou 

tal Comissão de 17/09 a 26/09 de 2016. Foi membro do Grupo Temático de 

assessoramento técnico à Comissão Deliberativa do Fundo Pernambuco de 

Incentivo a Cultura, Edital FUNCULTURA 2013/2014 na área/linguagem de 

ARTES PLÁSTICAS. 

Foi membro da Comissão de Seleção do Edital 09/2013 do Calendário das Artes 

no período de 10 a 14 de fevereiro em Salvador, BA. 

Em julho de 2012 foi convidada pela Comissão Deliberativa do Funcultura do 

Estado de Pernambuco, através da indicação da Coordenadoria de Artes Visuais 

http://www.redobra.ufba.br/


para compor o Grupo Temático Artes Visuais para a avaliação de projetos do 

Edital Funcultura Independente 2011/2012. 

 

3) Experiência profissional na Área Cultural nos últimos dez anos. 

Artes Visuais 

Em Dezembro de 2013 em Ipatinga, lançou o livro OFÍCIOS. Narrativas e 

reflexões sobre o trabalho artesanal na cidade de Ipatinga, onde atuou com 

organizadora e escritora de alguns dos textos. ( 

http://diariodoaco.com.br/noticias.aspx?cd=77341 ) 

De setembro a outubro de 2013 participou da Bienal do Sertão em Feira de 

Santana (BA) com uma vídeo-instalação coletiva, intitulada: Onde reside o 

Serão. 

De fevereiro de 2011 a novembro de 2012, trabalhou no NAE (Núcleo de Arte 

Educação) do MAMBa (Museu de Arte Moderna da Bahia), onde atuou como 

Supervisora/Coordenadora da Mediação Cultural. 

Em 2010 foi contemplada pelo Projeto de Lei Municipal de Incentivo à Cultura de 

Ipatinga (MG) com o projeto de artes visuas, intitulado “Ofícios” onde atuou como 

artista visual e pesquisadora. O projeto explorou as relações estabelecidas entre 

cidade, sociedade e memória, recolhendo, 

registrando, documentando e revelando de uma forma sensível um recorte da 

estória das práticas artesanais na cidade de Ipatinga. O projeto resultou em um 

documentário e um livro, os quais foi organizadora. De 2007 a 2010 integrou o 

Hibridus (Ipatinga-MG), grupo de dança contemporânea que discute a relação 

entre o corpo e a cidade, tendo criado várias performances através dos prêmios 

Funarte Klauss Vianna 

2007/2010.(http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Hibridus) 

Foi, durante todo o ano 2007, pesquisadora bolsista pelo Usicultura, compondo, 

com outros quatro artistas, o 1º Fórum de Arte Contemporânea (Ipatinga). A 

pesquisa finalizou com uma exposição na galeria do Centro Cultural Usiminas 

(01/03 de 2008). 

Participou, entre 2006 e 2009, do grupo de vídeo Molin TL, realizando 

experimentações em vídeos que abordam as temáticas: afetos e cotidiano. Com 

o coletivo, participou de mostras de cinema, tais como: Mostra permanente de 

vídeo do Itaú cultural, Cinema Mundial – Indie, 9º Mostra internacional de curtas 



de Belo Horizonte e a Mostra Curta Circuito. Atuação na organização de 

Seminários, Eventos, Congressos Em dezembro de 2014 atuou como 

articuladora do Grupo de Estudos Alteridade, imagem, etnografia no 

CORPOCIDADE 4 – Experiências de Apreensão da Cidade. ( 

https://corpocidade4.wordpress.com/apresentacao/ ) 

Em abril de 2012 atuou como monitora da Oficina “BAixo BAhia Futebol Social” 

no 

CORPOCIDADE 3 – 3° Encontro Cidade&Cultura. ( 

http://www.corpocidade.dan.ufba.br/2012/ ) Em outubro de 2012 atuou como 

colaboradora na organização dos trabalhos dos Saraus Culturais Urbicentros, 

um encontro de 4 dias, realizado pelo Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFBA. Com diferentes linguagens artísticas (musical, literária, 

fotográfica, videográfica, performances, instalações urbanas) os Saraus discute 

a lógica do abandono e a exploração especulativa das áreas centrais e 

tradicionais das cidades. 

( http://www.ppgau.ufba.br/urbicentros/2012/?page_id=92 ) 

De 2007 a 2010, fez parte da equipe de organização e produção do ENARTCI, 

encontro de dança contemporânea, que acontece anualmente na cidade de 

Ipatinga. 

( http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Hibridus ) 

 

4) Curadorias 

Fez parte da equipe de pesquisadores da Curadoria Educativa da 3º Bienal da 

Bahia de 2014, durante o mês de outubro, novembro, dezembro de 2013. 

( http://bienaldabahia2014.com.br/wp/a-bienal/equipe/ ) Fez parte da equipe 

curatorial da PID 2013-2014 – Plataforma Internacional de Dança 

Contemporânea. Professora de Artes 

 

5) Textos Publicados 

Livro Ofícios. Narrativas e Reflexões sobre o trabalho artesanal em Ipatinga 

Adelina – Construções Bigode e Expedito – O Bar Serafim – Diversões 

Livro LASTRO NE Encontro de Arte e Crítica no Nordeste/ 2014. Um incerto Bar 

Museu. (http://issuu.com/lastroarte/docs/lastro_revisado) 



 

Revista PISEAGRAMA/2012 

O Porto de Botes. ( http://piseagrama.org/artigo/127/porto-de-botes/ ) 

 

Revista Redobra /2012, 2013, 2014. 

Sobre acúmulos e sobreposições. Um pequeno recorte sobre a praça Cairu 

(http://www.redobra.ufba.br/wpcontent/ 

uploads/2013/12/redobra12_EX10_janaina_joselinda.pdf) 

 

Baixo Bahia. O futebol com tática de apreensão da cidade. 

(http://www.redobra.ufba.br/wp-content/uploads/2013/06/redobra11_13.pdf) 

 

Tarô de Memórias – Um jogo de recortes e relações da cidade de Salvador 

(http://www.redobra.ufba.br/wp-

content/uploads/2014/10/RD13_EX02_Tar%C3%B4-de-Mem 

%C3%B3rias-.pdf ) 



 

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. 
 


