
 

AGENDA| AGOSTO – 2022| N° 06 

Programação online|  

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Filho de Boi 

AO VIVO 

Data: 13/08/2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: Sessão 
de cinema Pontos MIS 

Ingresso:  

Classificação:  

Acessibilidade: libras 

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo 
no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da 
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

 

Sobre o filme: 

João é um menino de 13 anos que mora no sertão da Bahia e sempre quis fugir de sua cidade. 
Ele tem uma relação rompida com seu pai, e quando o circo chega à cidade, nasce uma relação 
de amizade entre ele e o palhaço que o encoraja a vencer seus medos. 

  

Sobre os convidados: 

Paula Gomes (produtora, e roteirista) e Haroldo Borges (diretor) 

https://vimeo.com/showcase/9363674
https://vimeo.com/showcase/9363674


 

Paula Gomes 

É diretora, produtora e roteirista. Integra o coletivo baiano Plano 3 Filmes. Dirigiu em 2015 o 
documentário Jonas e o Circo sem Lona. Produziu e roteirizou Filho de Boi. 

 

Haroldo Borges 

É diretor, roteirista e diretor de fotografia. Borges integra o coletivo baiano Plano 3 Filmes, 
com o qual já realizou mais de 15 projetos, como o curta-metragem Sonhos e o 
documentário Jonas e o Circo sem Lona (2015), do qual foi roteirista e diretor de 
fotografia. Filho de Boi é sua estreia na direção de longas-metragens. 

 

Sobre a mediadora: 

Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo. Formada em Multimeios pela 

PUC-SP, trabalhou como produtora durante oito anos antes de dirigir seus primeiros projetos. 

Em 2011, mudou-se para Nova York com uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em 

roteiro e direção de filmes na Universidade de Nova York (NYU, Tisch School of the Arts). 

Dirigiu e roteirizou seis projetos de curta-metragem nos últimos três anos – os curtas “Raízes” 

(experimental), “Margarete 6422” (documentário), “Stay” (ficção), “Felicidade” (ficção) e “Eu 

não digo adeus, digo até logo” (ficção) – partindo de uma linguagem mais documental para 

ficção. 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Ménage 

 

AO VIVO 

Data: 27/08/2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: Sessão 
de cinema Pontos MIS 

Ingresso:  

https://vimeo.com/showcase/9363674
https://vimeo.com/showcase/9363674


Classificação: 16 anos 

Acessibilidade: libras 

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo 
no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da 
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

 

Sobre o filme: 

Três políticos corruptos de um pequeno partido envolvidos em uma trama de sexo, drogas e 
traição são os protagonistas de uma narrativa ágil e onírica. 
Primeiro longa do jovem diretor Luan Cardoso,” Ménage” foi produzido com baixo orçamento 
e foca um escândalo protagonizado por figuras públicas imorais dando a ver a dimensão 
patológica de suas masculinidades tóxicas. A partir destas personagens o filme traz à cena o 
que de pior a sociedade brasileira pode produzir, fotografando com algum sarcasmo suas 
relações impróprias nas esferas pública e privada, dando contorno onírico a situações de puro 
horror. Classificado como do gênero fantástico flerta com o thriller político e de terror, 
resultando um filme original que testemunha inventividade e disposição do realizador para 
um trabalho autoral. 

 

  

Sobre os convidados: 

 

Luan Cardoso – diretor 

Luan Cardoso, 27 anos, é responsável pela criação do coletivo de cinema “Quixó Produções” 

criado em 2010. Desde então realizou cerca de 100 trabalhos como Diretor de Fotografia, 

dirigiu e fotografou 12 curtas, mais de 40 videoclipes, dois longas-metragens e diversas webs 

séries documentais. 

Na música realizou documentários, fotos, videoclipes de João Donato, Ná Ozzetti, Juçara 

Marçal, Jards Macalé, Ednardo, Zeca Pagodinho, Alessandra Leão, Mombojó, Lenine, Alaíde 

Costa, Hermeto Pascoal, Fafá de Belém, Kiko Dinucci, Romulo Fróes, Metá Metá entre outros. 

Em 2017 Cardoso encabeçou a realização do documentário de longa-metragem “Precárias e 

Resilientes” que aborda os mais agudos problemas sociais brasileiros a partir do depoimento 

pessoal de mulheres trabalhadoras. e dirigiu seu primeiro longa-metragem ficcional, 

“Ménage”, selecionado para 20 festivais ao redor do mundo, tendo conquistado 24 prêmios, 

entre os quais “Melhor Filme, Direção, Roteiro, Edição, Trilha Sonora e Atores (para Vinicius 

Ferreira, Francisco Gaspar e Lino Camilo). 



 

Vinícius Ferreira – ator 

Vinícius Ferreira, 43 anos, natural de Brasília, paulistano de coração e acolhida, em 20 anos 

de carreira, atuou em 41 filmes, 37 peças, 4 séries e 2 novelas. Bacharel em Artes Cênicas, 

Diretor Executivo do TEATRO DA ROTINA – Associação (São Paulo) e membro da CIA. PLÁGIO 

DE TEATRO (Brasília), desenvolve ininterruptamente sua trajetória teatral atuando também 

como iluminador, produtor, gestor e fomentador cultural. Em 2018, protagonizou a série 

BANALIDADE DO MAL (Prime Box), direção de Fábio Canale; atuou em O DOUTRINADOR 

(Space), direção de Fabio Mendonça e Gustavo Bonafé; e na 2ª temporada de CARCEREIROS 

(Globo), direção de José Eduardo Belmonte. Em 2022 atua em Menage, filme do diretor Luan 

Cardoso. 

 

Sobre a mediadora: 

Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo. Formada em Multimeios pela 

PUC-SP, trabalhou como produtora durante oito anos antes de dirigir seus primeiros projetos. 

Em 2011, mudou-se para Nova York com uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em 

roteiro e direção de filmes na Universidade de Nova York (NYU, Tisch School of the Arts). 

Dirigiu e roteirizou seis projetos de curta-metragem nos últimos três anos – os curtas “Raízes” 

(experimental), “Margarete 6422” (documentário), “Stay” (ficção), “Felicidade” (ficção) e “Eu 

não digo adeus, digo até logo” (ficção) – partindo de uma linguagem mais documental para 

ficção. 

 

 

OFICINAS ONLINE 

 

Oficina| Animação e criação de personagens 

AO VIVO 

Data:  16, 18 e 19/08 
Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: 15 anos 

Público-alvo: todos os interessados  



Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/oficina-de-animacao-e-criacao-de-

personagens__1656610 

Ou através do QrCode (aponte a câmera para a imagem): 

 

Sinopse: 

O Curso explicará e apresentara as etapas para a realização de uma animação e seus 
personagens. Com exercícios práticos simples e conteúdo ilustrado com vídeos e 
apresentação de exemplos, decupagem, softwares e artes relacionadas a realização de um 
filme animado e as diferentes técnicas. 
Assim propiciar ao aluno o conhecimento geral sobre a criação de personagens e a produção 
de um filme em animação. 
 

Equipamentos necessários para a realização da atividade  

Papel, régua de 30 cm, lápis e borracha para os alunos. 

 

Sobre o oficineiro: 

Douglas Alves Ferreira iniciou sua carreira ainda na adolescência, trabalhando como 

desenhista de quadrinhos e como assistente de animação para a Disney television, em séries 

de Tv como Alladin, Goofy Troop e New bonkers. Atualmente trabalha como diretor geral de 

animação e professor. Realizou os curtas metragens:  ANANTARA, SONHOS, A FUGA, O 

MENINO QUE SABIA VOAR e O VAMPIRO. Como animador trabalhou em vários filmes, entre 

estes SPACE JAM um novo legado, Asterix e os Vikings, Uma história de amor e fúria, e o filme 

Espanhol Chico e Rita, indicado ao Oscar de melhor animação em 2012. 

Residiu em Lisboa, Portugal, onde trabalhou para o estúdio Neuroplanet, na produção do 

filme animado francês “The little Hippo” (Petit Potam) e na série da Tv Portuguesa “Minha 

família é uma Animação”. Leciona cinema e artes em cursos especializados. No mercado 

publicitário, animou para clientes, como Sadia (personagem Lektrek, o franguinho da Sadia), 

e os personagens da Kellogg’s . Recebeu diversos prêmios, como o de melhor curta animado 

para O Menino que sabia voar no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, melhor curta 



metragem para o Vampiro no XV Cine Ceará, melhor curta metragem para A FUGA nos 

festivais americanos Texas Ultimate Shorts e Worldfest Houston, e melhor curta para O 

menino que sabia Voar no 8º Festival Anima Serra, melhor animação no Festival Corti A Sud 

Quinta Edizione-Itália, e melhor curta metragem no 11º prêmio FIESP. Recentemente recebeu 

os prêmios Best experimental animation - STOPMOTION FILM FESTIVAL e Best animation- 3rd 

EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL (ambos em Barcelona para o curta “ Sonhos”), BEST 

EXPERIMENTAL ANIMATION, EXPRESSIOM ART MOVIE FILM FESTIVAL em Los Angeles. 

 

Oficina| Eduardo Coutinho: o documentarista do povo 

AO VIVO 

Data:  23, 24 e 25 de agosto 
Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: livre 

Público-alvo:  

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/eduardo-coutinho-o-documentarista-do-

povo__1656781  

Ou através do QrCode (aponte a câmera para a imagem): 

 
 

Sinopse: 

Em três encontros, a oficina propõe explorar a vida, a trajetória e a obra de Eduardo Coutinho, 

um dos maiores documentaristas do Brasil. Os nuances da vida de Coutinho, o levaram a fazer 

um cinema documental voltado totalmente para as histórias de seus personagens e de 

orçamento enxuto. Nesses três dias, buscaremos explorar o método único criado pelo 

cineasta para produzir seus documentários, além de abordar sua história de vida e alguns 

pontos importantes de sua filmografia. 

 

Sobre a oficineira: 

Nathalie Hornhardt é coordenadora do curso de Rádio TV e Internet da FAAP, onde também 

atua como professora. É doutoranda em Comunicação e Práticas de Consumo (ESPM-SP), 

https://www.sympla.com.br/eduardo-coutinho-o-documentarista-do-povo__1656781
https://www.sympla.com.br/eduardo-coutinho-o-documentarista-do-povo__1656781


mestre em Ciências da Religião (PUC-SP), consultora de novas tendências, pesquisadora, atriz, 

radialista e roteirista. É integrante do grupo de pesquisa “JUVENÁLIA: questões estéticas, 

geracionais, raciais e de gênero na comunicação e no consumo”. É autora do livro “Quando o 

Santo é Forte: uma discussão sobre a insuficiência humana no documentário de Eduardo 

Coutinho”. Já trabalhou com roteiro e produção na MTV, Editora Abril e Rádio Cultura. 

 

Orientação de Desenvolvimento de Curtas Pontos MIS 2ª Edição 

ONLINE | AO VIVO 
Período de submissão do projeto para ser avaliado: 15/08 até 24/08 

Ingresso: gratuito 

Inscrições: site do MIS e Instagram do Pontos MIS 

Carga horária: 11h, sendo 3h de orientação exclusiva para cada projeto. 

Vagas: 16 projetos    

Classificação: 18 anos 

Link de inscrição: https://forms.office.com/r/fSqPQY9mxW  

 

Roteiristas, diretores e produtores residentes de municípios do interior e litoral do Estado 

podem se inscrever na seleção de projetos Orientação de Desenvolvimento de Curtas 

Pontos MIS. Os 16 projetos selecionados que estão na fase inicial de escrita (Ideia/Roteiro) 

receberão orientações, de forma gratuita e pela internet, por especialistas do Programa 

Pontos MIS.  

O Pontos MIS, programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som com atuação em 

todo Estado de São Paulo, selecionará projetos de curtas-metragens para participar de um 

ciclo de oficinas e conversas que colaborem na formatação e estruturação dos propríos 

projetos para o contexto atual do mercado audiovisual. A Orientação de Desenvolvimento 

de Curtas Pontos MIS visa contribuir para que mais projetos audiovisuais de fora da capital 

saiam do papel.  

Na 1ª edição em 2020, foram selecionados projetos que estavam em diferentes etapas na 

produção (roteiro, produção e finalização). A Orientação de Desenvolvimento de Curtas 

Pontos MIS colaborou para que os projetos pudessem participar de programas de fomento e 

na apresentação para captação orçamentaria.  

Com o retorno positivo dos selecionados da 1ª edição, a equipe do Pontos MIS decidiu dividir 

cada edição do projeto de Orientação em só uma etapa da produção de um curta. Assim 

nossos especialistas irão conseguir um maior aprofundamento na orientação de cada projeto.   

Nesta 2ª edição em 2022 a Orientação de Desenvolvimento de Curtas Pontos MIS terá um 

foco direcionado para projetos que estão na fase inicial de escrita (Ideia/Roteiro), seja na 

forma de argumento ou roteiro, que possam ser desenvolvidos e aprofundados durante a 

orientação. 

Na 3ª edição, no final de 2022, o foco do Orientação de Curtas será para os projetos que estão 

com o roteiro finalizado, já na fase de produção (Editais/Captação/Filmagem), prontos para a 

https://forms.office.com/r/fSqPQY9mxW


inscrição em editais e captação de financiamento. O objetivo será colaborar com a preparação 

da filmagem, trabalhando questões de produção e questões artísticas, relacionadas à direção. 

 

ATIVIDADES PARA GESTORES PONTOS MIS 

 

FORMAÇÃO PARA GESTORES DAS CIDADES PONTOS MIS - OFICINA ONLINE ESPECIAL| 

Oficina| Pontos MIS Formação De Conselheiros Municipais 

AO VIVO 

Data:  30, 31/08 e 01/09 
Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Gestores das cidades Pontos MIS e gestores culturais interessados 

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/oficina-pontos-mis-formacao-de-

conselheiros-municipais__1656362  

Ou através do QrCode (aponte a câmera para a imagem): 

 
 

Sinopse: 

A oficina apresentará os instrumentos legais de atuação e de organização dos Conselhos 

Municipais voltados ao setor cultural e, em paralelo, proporá uma visão analítica do 

planejamento governamental e do orçamento público. Oferece ainda espaço para a discussão 

de possibilidades de inovação e troca de experiência entre os participantes. 

 

Sobre a oficineira: 

CAMILA MARUJO 

https://www.sympla.com.br/oficina-pontos-mis-formacao-de-conselheiros-municipais__1656362
https://www.sympla.com.br/oficina-pontos-mis-formacao-de-conselheiros-municipais__1656362


Produtora cultural, especialista em Gestão de Projetos e Gestão Pública. Tecnóloga em 

Eventos pela Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo 

(HOTEC - 2010). Especialista em Gestão de Projetos Culturais e Eventos pelo Centro de 

Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (ECA/USP - 2012). Especialista em 

Gestão Pública pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP - 2019). Técnica em 

elaboração de planos municipais de cultura pela Escola de Administração da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA - 2015). Idealizadora do “Núcleo Criativo l Gestão, Projetos & Eventos” 

onde assessora artistas e produtores na concepção, formatação e gestão de projetos 

culturais. Ex-diretora presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (FUNDART) onde 

foi gerente de projetos e diretora cultural, entre 2013 e 2020. Representante Regional de 

Museus do Litoral Norte pelo SISEM - SP (2020/2022). Membro do Fórum de Cultura do Litoral 

Norte. Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba (2021/2023). 

 

II ENCONTRO REGIONAL PONTOS MIS 

PRESENCIAL 

Data:  08,09,10,11 e 15 de agosto  
Inscrição: gratuita e obrigatória   
 

 

O Ponto MIS, programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, 

convida todos os gestores responsáveis por essa parceria para o II Encontro Regional Pontos 

MIS.    

 

O II Encontro Regional Pontos MIS visa abrir um diálogo em grupos regionais para alinharmos 

o trabalho que todos nós (gestores locais e produção Pontos MIS) estamos realizando. Com o 

retorno ao presencial, tornou-se evidente que nosso público mudou, nossa comunicação 

(gestor – equipe Pontos MIS) se fragilizou e a padronização das nossas atividades se 

enfraqueceu. Portanto, essa reunião tem como objetivo conversarmos sobre como podemos 

atuar mais alinhados no próximo semestre, considerando as necessidades locais e as metas 

do programa para 2022.   

Além disso, iremos apresentar toda a programação Pontos MIS que já está fechada até o fim 

do ano.   

 

Piracicaba 
Data: 08/ago - segunda 
Horário: 14h às 17h 
Local: Av. Dr. Maurici Allain, 454 - Vila Rezende - Piracicaba. 
 
Cidades convidadas: Americana; Botucatu; Bragança Paulista; Cosmópolis; Espírito Santo do Pinhal; 



Holambra; Hortolândia; Itatiba; Jumirim; Laranjal Paulista; Lençóis Paulista; Mogi Mirim; Nova Odessa; 
Piracicaba; Porangaba; Pratânia; São João da Boa Vista; Socorro; Tatuí; Tuiuti; Vargem Grande do Sul. 
 
Pindamonhangaba 
Data: 09/ago - terça 
Horário: 14h às 17h 
Local: Auditório do Palacete 10 de Julho 
Rua Deputado Claro César, 33 - Centro - Pindamonhangaba. 
 
Cidades convidadas: Campos Do Jordão; Caraguatatuba; Guaratinguetá; Ilhabela; Jacareí; Lorena; Monteiro 
Lobato; Paraibuna; Pindamonhangaba; Piquete; Queluz; Redenção Da Serra; Santo Antônio Do Pinhal; São 
Bento Do Sapucaí; São José Dos Campos; São Luiz Do Paraitinga; São Sebastião; Taubaté; Ubatuba. 
 
MIS-SP 

Data: 10/ago - quarta 
Horário: 14h às 17h 
Local: Auditório LabMIS - Avenida Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01449-000 
Cidades convidadas: Arujá; Barueri; Cabreúva; Cotia; Cubatão; Embu das Artes; Guarujá; Iguape; Ilha 
Comprida; Indaiatuba; Itanhaém; Miracatu; Ribeirão Pires; Santa Isabel; Santo André; Santos; São Bernardo 
do Campo; São Roque; São Vicente; Sorocaba; Suzano; Várzea Paulista.  

 

Ourinhos 
Data: 11/ago - quinta 
Horário: 14h às 17h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Música, Centro Cultural Tom Jobim 
Rua treze de maio, n 300, Vila Perino - Ourinhos.  
 
Cidades convidadas: Avaré; Garça; Itaberá; Itararé; Marília; Ourinhos; Pedrinhas Paulista; Santa Cruz Do 
Rio Pardo; São Pedro Do Turvo; Taguai; Timburi; Vera Cruz.  
 
Buritama 
Data: 12/ago - sexta 
Horário: 14h às 17h  
Local: Centro Cultural Graciliano Ramos  
Praça Don Lafayette Líbano 16 - Centro - Buritama 
 
Cidades convidadas: Araçatuba; Birigui; Estância Turística De Presidente Epitácio; Getulina; Guaiçara; Ilha 
Solteira; Lins; Mirassol; Ouroeste; Pacaembu; Pereira Barreto; Presidente Prudente; Santa Fé Do Sul; 
Taciba; Tupã; Votuporanga. 
 
Ribeirão Preto 
Data: 15/ago - segunda 
Horário: 14h às 17h  
Local: Centro Cultura Palace - Auditório 1 - 1º andar. 
Rua: Alvares Cabral, 322 - Centro - Ribeirão Preto. 
 
Cidades convidadas: Bariri; Barretos; Brodowski; Brotas; Catanduva; Descalvado; Dois Córregos; Estância 
Turística De Olímpia; Guariba; Icém; Igarapava; Jaú; Mineiros Do Tiete; Pirassununga; Porto Ferreira; 
Ribeirão Corrente; Ribeirão Preto; Santa Rita Do Passa Quatro; Santa Rosa De Viterbo; Sertãozinho.  



 
_________ 

 

Programação presencial| 

 

CATÁLOGO DE FILMES AGOSTO 

 

Belfast (2021) 

Boyhood - Da Infância à Juventude (2014) 

O Rei Leão (1994) 

 

50 anos de The Godfather – 50 anos de Poderoso Chefão 

O Poderoso Chefão (1972) 

O Poderoso Chefão - Parte II (1974) 

O Poderoso Chefão - Parte III (1990) 

 

Mostra Borboletas no estômago! 

A garota rosa shocking (1986) 

Licorice Pizza (2021) 

O Clube dos Cinco (1985) 

Quase Famosos (2000) 

 

Mostra de outros mundos 

Em Busca da Terra do Nunca (2004) 

Alice no país das maravilhas (1951) 

As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) 

Fantasia (1940) 



 

SINOPSES: 

Belfast (2021) 

dir. : Kenneth Branagh 

Pais de produção: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

Tempo de duração: 1h 39min 

Ano: 2021 

Classificação etária: 14 anos 

Sinopse: Na Irlanda do Norte dos anos 60, um menino de 9 anos experimenta o amor, a alegria 

e a perda. Em meio a conflitos políticos e sociais, o garoto tenta encontrar um lugar seguro 

para sonhar enquanto sua família busca uma vida melhor. 

 

Boyhood - Da Infância à Juventude (2014) 

dir. : Richard Linklater 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 165 minutos 

Ano: 2014 

Classificação etária: 14 anos 

Sinopse: 

Filmado ao longo de 12 anos, “Boyhood - Da Infância à Juventude” conta a história de um 

casal de pais divorciados (Ethan Hawke e Patricia Arquette) que tenta criar seu filho Mason 

(Ellar Coltrane). A narrativa percorre a vida do menino durante um período de doze anos, da 

infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo. 

 

O Rei Leão (1994) 

dir. : Rob Minkoff Roger Allers 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 89 minutos 

Ano: 1994 

Classificação etária: livre 



Sinopse: Mufasa (James Earl Jones), o Rei Leão, e a rainha Sarabi (Madge Sinclair) apresentam 

ao reino o herdeiro do trono, Simba (Matthew Broderick). O recém-nascido recebe a bênção 

do sábio babuíno Rafiki (Robert Guillaume), mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de 

seu tio Scar (Jeremy Irons), o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se 

do sobrinho e herdar o trono. 

 

O Poderoso Chefão (1972) 

dir. : Francis Ford Coppola 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 177 minutos 

Ano: 1972 

Classificação etária: 14 anos 

Sinopse: Em 1945, Don Corleone (Marlon Brando) é o chefe de uma mafiosa família italiana 

de Nova York. Ele costuma apadrinhar várias pessoas, realizando importantes favores para 

elas, em troca de favores futuros. Com a chegada das drogas, as famílias começam uma 

disputa pelo promissor mercado. Quando Corleone se recusa a facilitar a entrada dos 

narcóticos na cidade, não oferecendo ajuda política e policial, sua família começa a sofrer 

atentados para que mudem de posição. É nessa complicada época que Michael (Al Pacino), 

um herói de guerra nunca envolvido nos negócios da família, vê a necessidade de proteger o 

seu pai e tudo o que ele construiu ao longo dos anos. 

 

O Poderoso Chefão - Parte II (1974) 

dir. : Francis Ford Coppola 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 200 minutos 

Ano: 1974 

Classificação etária: 14 anos 

Sinopse: Durante os anos 50, Michael Corleone está agora a frente da família e tenta expandir 

seus negócios por Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, conhecemos a interessante 

história de Vito Corleone, ainda jovem na Sicília, em 1910, e como ele chegou a Nova York e 

começou a construir o seu império. 

 

O Poderoso Chefão - Parte III (1990) 



dir. : Francis Ford Coppola 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 170 minutos 

Ano: 1990 

Classificação etária: 14 anos 

Sinopse: Nova York, 1979. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela 

Igreja, é dada para Michael Corleone (Al Pacino), após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 

milhões, em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary (Sophia Coppola), sua filha, é 

presidenta honorária. Michael está velho, doente e divorciado, mas faz atos de redenção para 

tornar aceitável o nome da família Corleone. Na comemoração pelo título recebido, após 8 

anos de afastamento, Michael recebe "Vinnie" Mancini (Andy Garcia), seu sobrinho, que a 

pedido de Connie (Talia Shire) é apresentado a Michael manifestando vontade de trabalhar 

com o tio. Nesta tentativa de diálogo a conversa toma um rumo hostil, pois participava 

também da reunião Joey Zasa (Joe Mantegna), que agora mantém o domínio de uma área 

outrora mantida por Don Vito Corleone, o pai de Michael. Vinnie é chefiado por Zasa, mas 

fala que não quer continuar, principalmente pela traição de Zasa de não reconhecer o poder 

de Michael. Vinnie é quase morto pelos capangas de Zasa e uma guerra pelo poder tem início. 

Um arcebispo da Igreja solicita a Michael US$ 600 milhões, pois resolveria o déficit da Igreja, 

oferecendo em troca que Michael ganhe o controle majoritário da Immobiliare, antiga e 

respeitável empresa européia de propriedade da Igreja. Michael concorda, mas isto deixa 

vários membros do clero contrariados, que não o aceitam por sua vida duvidosa. 

 

A garota rosa shocking (1986) 

dir. : Howard Deutch 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1h36min 

Ano: 1986 

Classificação etária:  livre 

Sinopse: Comédia romântica onde uma jovem vive as descobertas da adolescência, dilemas 

vividos em diferentes círculos sociais e a difícil escolha entre as afeições de namorar seu amor 

de infância ou um playboy rico. 

 

Licorice Pizza (2021) 



dir. : Paul Thomas Anderson 

Pais de produção: Estados Unidos e Canadá 

Tempo de duração: 2 h 13 min 

Ano: 2021 

Classificação etária:  14 anos 

Sinopse: Indicado ao Oscar de 2022 como melhor filme, narra a história de jovem casal, ela 

com 25 e ele com 15, que passam pela experiência do primeiro amor e desventuras 

profissionais. Filme embalado por ótima trilha sonora.  

 

O Clube dos Cinco (1985) 

dir. : John Hughes 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1h 37min 

Ano: 1985 

Classificação etária:  14 anos 

Sinopse: Cinco alunos sem nada em comum, enfrentando uma detenção de sábado juntos na 

biblioteca do ensino médio. Às 7 da manhã, eles não tinham nada a dizer, mas às 4 da tarde, 

eles abriram suas almas um para o outro e se tornaram bons amigos. Para o mundo exterior 

eles eram simplesmente um Nerd, um Atleta, uma Esquisita, uma Princesinha e um Criminoso, 

mas um para o outro, eles sempre seriam o Clube dos Cinco. 

 

Quase Famosos (2000) 

dir. : Cameron Crowe 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração:2h 2min 

Ano: 2000 

Classificação etária:  12 anos 



Sinopse: Um garoto do ensino médio tem a oportunidade de escrever para a revista Rolling 

Stone sobre uma nova banda de rock que ele está acompanhando em sua turnê. 

 

Mostra de outros mundos 

Em Busca da Terra do Nunca (2004) 

dir. : Marc Forster 

Pais de produção: Estados Unidos e Reino Unido 

Tempo de duração: 1 h 46 min 

Ano: 2004 

Classificação etária: livre 

Sinopse: Conto biográfico sobre o período em que o escritor J. M. Barrie conviveu com uma 

viúva e seus quatro filhos. O episódio deu origem à narrativa original do clássico "Peter Pan", 

que surgiu inicialmente como uma peça cujo roteiro fala sobre as aventuras de um grupo de 

crianças que não têm vontade de crescer. Com o sucesso de seu trabalho, Barrie vê o carinho 

e a amizade para com a família alcançar um nível que jamais imaginou. 

 

Alice no país das maravilhas (1951) 

dir. : Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Jack Kinney 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1 h 15 min 

Ano: 1951 

Classificação etária:  livre 

Sinopse: Em uma tarde, a jovem Alice segue um Coelho Branco, que desaparece em uma toca 

de coelho próxima. Seguindo-o rapidamente, ela cai na toca - e entra no mundo alegre e 

confuso do País das Maravilhas! Músicas memoráveis e aventuras extravagantes destacam a 

jornada de Alice, que culmina em um encontro maluco com a Rainha de Copas - e seu exército 

de cartas de baralho! 

 

As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) 



dir. : Andrew Adamson 

Pais de produção: Reino Unido e Estados Unidos 

Tempo de duração: 2 h 23 min 

Ano: 2005 

Classificação etária: 10 anos  

Sinopse: Quatro crianças viajam através de um guarda-roupa para a terra de Nárnia e 

aprendem sobre seu destino para libertá-lo com a orientação de um leão místico. 

 

Fantasia (1940) 

dir. : James Algar 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 2h 5min 

Ano: 1940 

Classificação etária: livre  

Sinopse: Um clássico da animação, inovador e revolucionário de Walt Disney, combinando 

obras-primas da música clássica com visuais imaginativos, apresentado com Leopold 

Stokowski e a Orquestra da Filadélfia. As oito sequências de animação são peças coloridas, 

impressionantes, fluidas, abstratas e muitas vezes surrealistas. Eles incluem o mais famoso 

de todos, "O Aprendiz de Feiticeiro", de Paul Dukas, com Mickey Mouse como o personagem-

título lutando contra vassouras carregando infinitos baldes de água. Também estão incluídas 

a "Toccata and Fugue in D Minor" de J.S. Bach; a "Suíte Quebra-Nozes" de Tchaikovsky; 

dinossauros e vulcões em "A Sagração da Primavera" de Stravinsky; a deliciosa "Dança das 

Horas" de Ponchielli com hipopótamos dançantes, crocodilos, avestruzes e elefantes; e a 

sombria e apocalíptica "Night on Bald Mountain" de Mussorgsky. 

 

Programação presencial| Oficinas 

 

Oficina | EncenaSom: ateliê de podcasts ficcionais com Lucas Néia 

PRESENCIAL 



Temática: Som 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Votuporanga (12h), Olimpia, Catanduva.  

Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Stop Motion - Portinari - A infância em movimentos com Marta Russo 

PRESENCIAL 

Temática: Stop Motion 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Suzano, Pinda, Guaratinguetá, Lorena, Piquete e Queluz 

Inscrições presenciais via cidades 

Oficina | Anita Malfatti – Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Para 
Iniciantes com Melissa Szymasnki 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 15 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Tatuí, São Roque, Cotia, Redenção da Serra, Ubatuba 

Inscrições presenciais via cidades 

Oficina |DIREÇÃO DE ATORES a partir de cenas de roteiros de cinema com Vanise Carneiro 

PRESENCIAL 

Temática: Atuação 



Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos  
Público-alvo: Estudantes de realização audiovisual, comunicação e áreas afins, atores 
iniciantes, diretores de teatro e interessados em geral. 
Cidades que irão receber: Caraguatatuba, Paraibuna 

Inscrições presenciais via cidades 

Oficina |Atuação para cinema com Vanise Carneiro 

PRESENCIAL 

Temática: Atuação 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos  
Público-alvo: Estudantes de realização audiovisual, comunicação e áreas afins, atores 
iniciantes, diretores de teatro e interessados em geral. 
Cidades que irão receber: Ilhabela, Paraibuna,  

Inscrições presenciais via cidades 

Oficina | CINEMA x TEATRO – Paralelos entre as linguagens e suas implicações no 
trabalho do ator com Vanise Carneiro 

PRESENCIAL 

Temática: Atuação 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos  
Público-alvo: Estudantes de realização audiovisual, comunicação e áreas afins, atores 
iniciantes, diretores de teatro e interessados em geral. 
Cidades que irão receber: São Sebastião 

Inscrições presenciais via cidades 

Oficina | Fotojornalismo: Como pensar e fazer uma pauta fotográfica com Emiliano 
Capozoli 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 



Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: 18 anos 

Cidades que irão receber: Jaú, Dois Córregos, Bariri, Mineiros do Tietê, Brotas 

Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Dublagem: Captação e edição 

PRESENCIAL 

Temática: Som 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: 12 anos 

Cidades que irão receber: Guararema, Santa Isabel, Arujá, Barueri.  
Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Direção de arte em cena 

PRESENCIAL 

Temática: Direção de arte, figurino 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: 15 anos 

Cidades que irão receber: Lençóis Paulista, Pratânia, Jumirim, Porangaba, Laranjal Paulista. 
Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Beleza Americana - Treinando o olhar - núcleo Educativo do MIS – SP| Parceria 
SISEM 

PRESENCIAL 

Temática: fotografia  

Ingresso:  Grátis 

Duração: 2h30 dia 06/08 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Botucatu 



Inscrições presenciais via cidade 

 

+ INFORMAÇÕES SOBRE AS OFICINAS:  

SINOPSES 

Oficina | EncenaSom: ateliê de podcasts ficcionais com Lucas Néia 

A oficina EncenaSom é destinada ao público interessado na produção de podcasts de ficção – 
especialmente atores, músicos, escritores e outros artistas, iniciantes ou não. Após 
mergulharem nos meandros da gramática sonora e dos sentidos da escuta por meio de 
exercícios que potencializarão uma abordagem criativa dos sons, os participantes terão a 
oportunidade de se engajar na realização de um pequeno “filme acústico” que tratará de 
alguma curiosidade, lenda ou mito da cidade – ou outro tema ao gosto do grupo. 
Posteriormente, o trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer da atividade passará pelos 
processos de montagem e edição e será disponibilizado no Spotify, no Google Podcasts, no 
SoundCloud e nas demais plataformas do programa Pontos MIS. 

 

Oficina | Stop Motion - Portinari - A infância em movimentos com Marta Russo 

A oficina vem proporcionar aos participantes conhecerem a vida e obra de Portinari. Estimular 
que os participantes vivenciem todas as etapas da produção de um filme de animação. 
Promover o protagonismo dos participantes. Desenvolver a criatividade e a capacidade de 
expressão. 

 

Oficina | Eu Animo! Experiências De Animação Stop Motion com vários materiais com 
Marta Russo 

Os participantes da oficina de stop motion  (técnica conhecida pelos filmes de massinha), 
serão desafiados a criarem pequenas animações com outros materiais possível de serem 
animados: Areia, grãos, folhas, objetos, palitos, bonecos e outros. 

 

Oficina | Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Para Iniciantes com 
Melissa Szymasnki 

A oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica para iniciantes, é um convite a 
observação, ao aprendizado da seletividade do olhar através dos ensinamentos de regras 
clássicas e ao treinamento da visão, captada pelo aparelho fotográfico disponibilizado pela 
proponente ou que o participante possua. 



 

Oficina | Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras 
com Melissa Szymasnki 

A oficina de enquadramento e composição fotográfica – desobedecendo às regras, tem o 
intuito de mostrar uma alternativa na escolha do olhar fotográfico. Sendo um módulo de 
continuidade de aprendizado da oficina de enquadramento e composição fotográfica para 
iniciantes; os exemplos serão um contraponto das referências clássicas ilustradas; assim os 
alunos terão ainda mais repertório e dois caminhos para escolher nas fotografias da vida. 

 

Oficina | Anita Malfatti com Melissa Szymasnki 

A oficina terá como ponto de partida mostrar aos participantes a importância do movimento 

artístico do modernismo brasileiro, o contexto histórico, os principais artistas e suas obras. 

Dentre os vários artistas que compuseram a semana de arte moderna de 1922, a ênfase será 

na biografia de Anita Malfatti (1889 – 1964). A proponente mostrará suas principais obras, 

suas referências e sua inovação estética. 

 

Oficina |DIREÇÃO DE ATORES a partir de cenas de roteiros de cinema com Vanise Carneiro 

A oficina de direção de atores propõe o encontro entre atores e diretores no exercício da 
linguagem audiovisual. A direção de um filme pressupõe conhecimento e envolvimento com 
várias áreas técnicas e criativas e, muitas vezes, o trabalho com os atores é uma dificuldade 
para os diretores. A partir de cenas curtas de roteiros de cinema previamente selecionadas, 
os diretores irão explorar possibilidades, junto aos atores, na condução do trabalho. Com foco 
no entendimento da situação apresentada e na relação entre os personagens, os 
participantes irão dirigir uns aos outros, trabalhando as emoções, o tom e intenções dos 
diálogos, as ações e o movimento no espaço, durante a gravação das cenas. 

 

 

Oficina |Atuação para cinema com Vanise Carneiro 

Atuação para Cinema é uma oficina prática, onde são realizados exercícios com câmera, 
gravação de cenas em duplas e grupos, introduzindo o trabalho do ator na linguagem 
audiovisual.  Com ênfase na presença e organicidade da atuação para esta linguagem, a 
oficina apresenta um caminho de exposição do ator, de forma natural, não interpretativa.  As 
dinâmicas propostas envolvem exercícios para trazer o ator para o momento presente (aqui 
e agora), estimulando sua disponibilidade corporal, sensorial e emocional e a conexão com o 
outro através da ampliação da escuta.  Esse trabalho envolve também como educar o olhar 



para o entendimento da linguagem audiovisual, explorando a relação ator/personagem e as 
relações da atuação com outras áreas da criação: fotografia, roteiro, som, direção de arte, 
etc. 

 

Oficina | CINEMA x TEATRO – Paralelos entre as linguagens e suas implicações no trabalho 
do ator com Vanise Carneiro 

A oficina Cinema x Teatro traça paralelos entre as duas linguagens enfocando de que forma 
suas particularidades interferem diretamente no trabalho do ator. Partindo da análise da 
presença do ator – corpo/imagem, no cinema e no teatro, serão abordadas questões técnicas 
e estéticas, diferenças e semelhanças e a maneira como se dá a comunicação na relação 
ator/câmera/espectador. 

 

Oficina | Fotojornalismo: Como pensar e fazer uma pauta fotográfica com Emiliano Capozoli 

A oficina surge com o intuito de fazer com que os alunos pensem passo-a-passo uma pauta 
fotográfica dentro de um jornal diário. Desde a produção da pauta, as maneiras de abordar o 
assunto na rua e qual tipo de foto eles precisam ‘trazer’ de volta para a redação. Discutiremos 
como legendar as fotos e o que deve conter na edição final. O curso foi divido em 5 partes: 1. 
História da fotojornalismo; o que é uma pauta fotográfica, como produzir uma pauta e como 
legendar fotos. 2. Estrutura de uma foto-reportagem: narrativa, retrato e relações pessoais. 
3 e 4. Saída fotográfica. 5. Edição final, legendas as fotos e discussão em grupo do material 
produzido.Auto-avaliação 

 

Oficina | Oficina Livre de Dublagem: Captação e edição com Italo Yuri 

A oficina pretende explorar de maneira descontraída a arte da dublagem, explorando técnicas 

de captação e edição, em exercícios onde os participantes poderão reinterpretar diálogos 

filmados, inserindo outras vozes e efeitos sonoros com recursos digitais. 

A oficina tem como objetivo, levar ao maior número de pessoas, conhecimentos básicos sobre 

sincronização de som e imagem, ritmo e interpretação. Além de ser um primeiro contato com 

importantes áreas de formação dentro do audiovisual. 

Oficina | Oficina livre de Edição de Dublagem com Italo Yuri 

Uma prática de captação e edição de dublagem usando ferramentas gratuitas de edição e 

equipamentos portáteis. Criatividade e disposição será praticamente tudo que precisaremos 

para fazer a dublagem de uma cena nesse método guerrilha. Livre para todos os públicos. 

Oficina | Direção de arte em cena com Maria Cecília 



O curso irá introduzir os principais conceitos e características que fazem parte do trabalho do 
diretor de arte em uma produção audiovisual de um curta, média ou longa metragem, a partir 
da análise e decupagem da direção de arte de grandes produções cinematográficas em 
paralelo com a análise e decupagem da direção de arte de produções audiovisuais 
independentes, como curtas e médias metragens. Apresentando a análise de produções 
como: como o filme Metrópolis, Alice no País das Maravilhas; a minissérie: Hoje é dia de 
Maria; a série: O Processo; o média-metragem: Jogo da Vida, entre outras produções. Os 
participantes serão convidados a desenvolver um projeto de conceito artístico para uma 
releitura de uma obra audiovisual, apresentada durante o encontro. 

 

Oficina | Figurinos de Época com Maria Cecília  

O curso traz um panorama sobre os processos de criação de trajes exuberantes e figurinos de 
época, presente em diversas produções cênicas seja no teatro, na televisão, no cinema. 
Partindo da análise de produções cinematográficas renomadas e também de produções 
independentes, os participantes serão apresentados às peculiaridades que estão por de trás 
do trabalho do figurinista, sobretudo em um trabalho que envolve produção de época, 
revelando as camadas que compõe o figurino, que vão desde a um estudo histórico profundo 
sobre a época em que se passa a narrativa à decupagem do roteiro e todo processo de criação, 
estudo de cores e formas, modelagem, materiais, organização do acervo. 

 

Oficina | Vestindo a Cena Contemporânea: Figurino, Moda e Arte com Maria Cecília 

A cena contemporânea tem cada vez mais se reinventado, utilizando-se de recursos 
tecnológicos e inovações dramatúrgicas, onde a composição visual dos espetáculos também 
tem acompanhado essas transformações. No cenário atual, o teatro tem emprestado 
recursos do audiovisual para se reinventar e manter-se vivo a partir das intermediações das 
telas. Nas passarelas, artistas apresentam coleções que são ressignificadas como verdadeiras 
obras de arte. A performance desponta como uma manifestação artística que ganha cada vez 
mais novos espaços. Pensar o figurino é uma tarefa que envolve um processo de pesquisa, 
criação e muitas experimentações. A relação do figurino no palco difere da relação do figurino 
com a tela. No curso serão apresentadas análises de figurinos que permearam os palcos dos 
teatros, das passarelas de moda e da performance, a partir do estudo de espetáculos da 
Companhia Mungunzá, performances da artista Dani d’Emília e criações do designer Hussein 
Chalayan. Os participantes serão convidados a criar um figurino performático, a partir da 
customização de trajes e interferência com materiais diversos. 

 

Oficina | O Guarda Roupa de Heróis e Vilões com Maria Cecília 

O curso abre o guarda-roupa de figuras que permeiam o imaginário popular, sejam elas 
heroínas ou vilãs, para apresentar um panorama sobre os processos de criação utilizados, na 
caracterização desses personagens, trazendo análises sobre a evolução dos figurinos de 
personagens consagrados como: Coringa, Mulher Maravilha, Homem Aranha, Pantera Negra, 



além de outras figuras marcantes que vieram do universo dos quadrinhos para as telas. 
Apresentando e refletindo sobre os códigos, características, materialidades, formas e 
decupagens utilizadas nessas criações. 

 

Oficina | Beleza Americana - Treinando o olhar - núcleo Educativo do MIS – SP| Parceria 

SISEM 

Como tirar melhores fotos. Como o exercício do olhar fotográfico pode nos ajudar a produzir 

imagens melhores? Passando por diversas imagens, discutiremos como regras de composição 

foram aplicadas ou suprimidas pelos fotógrafos e o motivo destas escolhas.  O encontro será 

finalizado com uma proposta prática. 

 

MINIBIOS DOS OFICINEIROS 

LUCAS NEIA é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutorando em Ciências da 

Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisador do 

Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-Americano da 

Ficção Televisiva (OBITEL). Em 2019, foi um dos dez finalistas do Concurso de Roteiros de 

Piloto de Série do VII Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA). Em 2018, 

assinou a dramaturgia do espetáculo Trans(in)lúcido, realizado pela Cia. Suspeita de Teatro e 

apresentado no Festival Satyrianas, em São Paulo/SP. Em 2017, a serviço da produtora 

angolana Envolve Lda, integrou a sala de roteiro da série de TV O Game. Em 2015, participou 

de Master Class promovida pelo autor Aguinaldo Silva – curso no qual foram criados a sinopse 

e o primeiro capítulo da telenovela O Sétimo Guardião, produzida e exibida pela Rede Globo 

entre 2018 e 2019. Em 2013, escreveu, dirigiu e produziu a peça radiofônica As Rubianadas, 

resultado de trabalho de conclusão do curso de Artes Cênicas da UEL. Entre 2012 e 2014, 

dirigiu outras quatro peças de teatro encenadas na cidade de Londrina/PR 

MARTA RUSSO é formada em Artes Visuais e Pós-graduada em Educomunicação na ECA-USP. 

Desde 2001 coordena oficinas de animação Stop Motion em Escolas, SESCs, Casas de Cultura 

e ONGs.Oficineira de Animação Stop Motion no Programa PONTOS MIS (Museu da Imagem e 

do Som) desde 2014.Participou do Congresso Internacional de Direitos da Infância (Espanha) 

apresentando trabalho: Stop Motion " Protagonismo, Comunicação e 

Ludicidade".Coordenação de Oficinas Stop Motion para professores – SESCOOP Estado de São 

Paulo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e em Escolas Públicas.Coordenou Oficinas de Animação no Congresso Internacional 

de Educação – Fundação Telefônica e CENPEC (Centro de Pesquisa e Estudos em Educação, 

Cultura e Ação Cultural).Coordenação de Oficinas de animação no V Encontro de 

Educomunicação USP/NCE (Núcleo de Comunicação e Educação).Coordenação de Oficinas de 

Animação – Stop Motion ANIMA ECOS (Ensino de Educação Ambiental através da animação) 

no CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental. Coordenação de 

Oficina de Vídeo – CEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – Projeto Dar Voz aos 



Jovens. Produtora e Relações Públicas da Mauricio de Sousa Produções, atuou junto às 

escolas ensinando sobre Desenho Animado e Histórias em Quadrinhos.Como redatora 

colaborou na revista Sítio do Picapau Amarelo da Editora Globo. Produziu curtas metragens, 

filmes publicitários e programas educativos para TV. 

VANISE CARNEIRO é atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e pesquisadora em 

cinema, cursou Bacharelado em Artes Cênicas pela UFRGS.  Atuou em diversos espetáculos 

teatrais, curtas,longas-metragens e misséries para TV.  Por sua atuação em cinema e teatro 

recebeu diversos prêmios entre eles prêmio Açorianos e prêmio José Lewgoy de Melhor Atriz, 

foi também premiada nos festivais de cinema de Gramado, Brasília, Ceará e São Luis do 

Maranhão. Desenvolveu a pesquisa: Atuação para cinema - o trabalho do ator da preparação 

à filmagem, com bolsa de pesquisa do Fundo Municipal de Apoio a Arte de Porto Alegre. Nos 

últimos anos vêm ministrando oficinas de atuação e desenvolvendo o trabalho de preparação 

de elenco, com atores e não atores, para cinema. Vive em São Paulo desde 2011. 

EMILIANO CAPOZOLI foi vencedor do Prêmio Abril de Jornalismo de 2013 e 2016, assim como 

Prêmio Globo de Jornalismo 2016. Jornalista por formação, trabalha como repórter 

fotográfico desde 2002 e vídeo repórter desde 2012. Em 2007 estudou Cinema por um ano 

em Paris, na Université Nouvelle Sorbonne Paris 3, e em 2011 concluiu seu mestrado em 

fotojornalismo e fotografia documental na London College of Communication, em Londres. 

Capozoli colabora com Veja, Serafina, Istoé, Istoé Dinheiro, Dinheiro Rural, Exame, Placar, 

Estúdio Folha, Época, além de Folha de S. Paulo, TV Folha, The Sun, UOL,Terra, entre outros. 

Já teve suas fotos expostas na Inglaterra, França, Suécia e Brasil.  

 Como professor já lecionou no Cine-Sesc SP, Sesc Birigui, Polo Sesc Araçatuba, Instituto 

Internacional de Fotografia em S. Paulo, Oficinas do Governo do Estado de SP (Araçatuba, S. 

José do Rio Preto, Pres. Prudente e São Paulo). 

ITALO YURI, formado em Rádio e TV e pós-graduado em Gestão Cultural Contemporânea, 

trabalha como produtor audiovisual, editor, cinegrafista e assistente de câmera, já realizou 

trabalhos em televisão e cinema e atualmente trabalha como articulador do programa 

Cineclube Spcine e oficineiro do Pontos MIS. 

 

MARIA CECÍLIA AMARAL é figurinista, diretora de arte e artista educadora. Bacharel em 

Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e com especialização em Cenografia e 

Figurinos pelo Centro Universitário Belas Artes e atualmente mestranda em Artes Cênicas 

pela Universidade de São Paulo. Atua como Figurinista e Diretora de Arte do Coletivo de 

Cinema Transformar desde 2010.  

Figurinista e diretora de arte da Série: O Processo, da Web Série Trailers do Cotidiano e dos 

Curtas-metragens: A Cartomante, Sonhos de Liberdade, A Igreja do Diabo. Figurinista das 

peças teatrais: O Doente Imaginário, O Pequeno Príncipe, Um Brinde a América, Dom Quixote, 

um Sonhador Arretado, Sonhos de uma noite de Verão, Francisco de Assis, entre outros 

trabalhos. Idealizadora e coordenadora do SÃO MATEUS MAIS FASHION, criado em 2015, com 

promoção e realização de desfiles de moda sustentável em São Mateus. Coordenadora da 

Mostra de Cinema Cine Rafael – Grupo Transformar na Casa de Cultura São Rafael, em 2019. 

Ministra encontros de figurino, moda e arte desde 2011, participando da 27° e 28° edição do 



Festival de Inverno da Universidade Federal de São João Del-Rei, com atuações em diversas 

instituições, tais como: Programa Pontos MIS ( edições 2018 e 2019); Centros Culturais Penha, 

Tiradentes e Lazaro Pinto de Azevedo; Tendal da Lapa; Casas de Cultura São Mateus e São 

Rafael; Fundação Criança, CAJUV, Instituto Sou da Paz, entre outros.  

Portfólio: https://mariaceciliamaral.wixsite.com/figurinosecia 

 

MELISSA SZYMASNKI é Fotógrafa formada e pós-graduada pela FASM - Faculdade Santa 

Marcelina. Participou de diversos cursos em Milão nas áreas de Fotografia de Moda e Still 

Life. Trabalhou na Revista Italiana Moda Pelle na execução de editorias e publicidade. 

Atuou como docente de Fotografia na FASM, IED - Istituto Europeo di Design e ministrou 

durante sete anos aulas de fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas 

e Intermediário. Coordenou o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila 

do Amaral pela Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Recentemente é docente na 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em diversos aparelhos, SESC e no MIS - Museu 

da Imagem e do Som no projeto Pontos MIS. Foi convidada no primeiro congresso on-line de 

Fotografia de Moda, abordando o tema: A Fotografia de Moda no Brasil: criação ou cópia? 

Desenvolve seu trabalho como fotógrafa para as agências de modelos, em diversas marcas, 

sites e reportagens. 

 

Programação presencial| Exposições 

 

Exposição Pontos MIS | Radiolas  

PRESENCIAL 

Artista: Felipe Larozza 

Data:  10/06/22 a 10/09/22 

Horário: 10h as 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Casa da Juventude Barretos - SP 

 

 Sinopse: 

Nesta exposição o fotógrafo paulista Felipe Larozza apresenta quinze fotos que simbolizam o 
reggae, estilo musical muito presente em São Luís do Maranhão, considerada a capital do 
reggae no Brasil. Felipe visitou o Maranhão, em 2016, e, durante quatro anos, frequentou as 

https://mariaceciliamaral.wixsite.com/figurinosecia


radiolas, nome dado às equipes de som formadas por DJs, experientes montadores e 
aparelhagens com dezenas de potentes caixas amplificadoras. 

   

Ele registrou os bailes com uma câmera pequena para não ser notado, por isso pôde captar a 
naturalidade dos frequentadores. Com curadoria de Mônica Maia, suas fotos revelam as 
raízes e a atual situação dessa enorme cena cultural, com a chegada das equipes de som à 
cidade de São Paulo. O visitante é embalado pelo som vindo das radiolas durante a visita. A 
exposição conta ainda com obras acessíveis em alto-relevo para pessoas cegas, e, também, 
com o recurso da audiodescrição. 

 

Exposição Pontos MIS | Metrópolis 

PRESENCIAL  
Artista: Marcus Laranjeira 

Cidade: Santos/SP  
Data: 15/07/2022 a 18/09/2022 
de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h às 20h. 
Local: MIS Santos  
Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias, Santos - SP, 11075-000 
Ingresso: Gratuito 
Classificação: Livre 

Atividade em parceria com a cidade de Santos para a XIV Conferência Anual da Rede de 
Cidades Criativas da UNESCO (UCCN), onde a Santos é a cidade anfitriã. 
 

Sinopse 

Metrópolis, tributo ao filme mudo "Metrópolis" de 1927 dirigido por Fritz Lang, propõe uma 

nova interpretação da cidade de São Paulo a partir da sobreposição de conhecidas 

construções e projetos urbanísticos criando imagens caóticas e densas que gradualmente 

transformam concretos e sólidos em estruturas transparentes. 

“A sobreposição das mais diversas construções e projetos urbanísticos dessa metrópole cria 

imagens que, a princípio, podem parecer caóticas e densas, mas que vão gradualmente 

proporcionando ao espectador uma experiência artística singular, à medida que transformam 

concretos e sólidos em estruturas transparentes. A simetria, o equilíbrio e a proporção criados 

a partir da justaposição dessas fotografias trazem também geometrias inéditas”, explica 

Laranjeira. “Por outro lado, a reconstrução visual pode ser entendida como uma crítica ao 

crescimento desordenado da capital paulista, crescimento esse que altera sua forma 

originária privilegiando o cinza do cimento e a aspereza do concreto”. Complementa. 

 

Exposição Pontos MIS | Beleza Americana | Parceria SISEM 

PRESENCIAL 



Data:  29/07/2022 a 30/09/2022 

Horário: qua a sex: 08h30 às 17h / sáb. dom. e feriado: 11h às 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Pinacoteca Fórum das Artes - Sala 2- Piso MAC 

Rua: General. Telles, 1040 - Centro, Botucatu – SP 

 

"Apesar de ser brasileira frequento Miami todos os anos desde o início dos anos 90 e sempre 

observei a maneira como a beleza era tratada. 

Ao ir ao supermercado me chamava atenção as unhas da cobradora do caixa, eram enormes 

e exigiam o auxílio de um lápis ou pinça para “pescar” o dinheiro. 

Os cílios também postiços foram evoluindo ao longo destes anos chegando então às praias 

ao invés do protetor solar. 

Os cabelos então, um capítulo à parte, coloridos, postiços, amarrados, soltos, combinando 

com a cor do mar. Tudo é válido. 

Ao ir para a praia verifiquei que o que valia para a cidade também valia para a praia. 

Foi quando me interessei por esta sociedade, em sua maioria de classe média, miscigenada 

vivendo democraticamente onde a exposição pessoal se aproxima de Holywood de maneira 

exagerada. 

Como uma pessoa que vive em um país de muitas desigualdades e que passa por um período 

conturbado em que a esperança de viver um futuro digno para todos se sente ameaçada, 

invejei este sonho americano que segundo James Truslow Adams 'a vida deveria ser melhor, 

mais rica, mais completa e com oportunidades para todos, baseada em suas habilidades ou 

conquistas." 

Nota da artista. 
 

Exposição Pontos MIS | Bambas 

Artista: Hudson Rodrigues 
PRESENCIAL  
Cidade: Votuporanga 

Data: 13/08/22 a 25/09/2022  
Local: Museu Municipal Edward Coruripe Costa  

Av. Francisco Ramalho de Mendonça 3112 - Jardim Alvorada 
Ingresso: Gratuito 
Classificação: Livre 
Atividade em parceria com a cidade de Votuporanga para a 12º FLIV (Festival Literário de Votuporanga). 
 

Sinopse 

Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis, um bairro pobre da capital paulista. Cresceu 
dentro de uma “família preta, em uma casa de bambas, onde se tocava samba com muito 
respeito”, descreve. “Há mais ou menos três anos comecei a me interessar pelo meu passado 



e pelas pessoas pretas e assim, meio que sem querer, comecei a fotografar os “bambas” - 
pretos da rua e da minha família. Estudava algumas situações na minha cabeça, poses e jeitos, 
algo que nos representasse, sem perder o fio natural de ser e de sentir. Fotografei meu primo 
um menino preto, cheio de vontade da vida, minha tia cansada sentada no sofá. Algumas 
festas que eu frequentava se tornaram um laboratório de observação. E assim começou uma 
pequena descoberta: o processo já estava ao meu redor, fotografei o que me cercava”, conta 
Hudson sobre como iniciou o ensaio. 

Nas 17 imagens que compõem a série o fotógrafo expõe de forma direta as situações de 
alguns negros que vivem em nosso País: o olhar da criança simples, mas de personalidade 
forte; o semblante da mulher negra cansada de uma vida de luta; os jovens cheios de garra 
mostrando suas posses com orgulho. As fotos foram feitas de forma direta, já que Hudson 
sempre esteve inserido em todas as cenas, afinal é um deles. “Retrato as marcas da vida, a 
posição firme apesar do cansaço de seus protagonistas - a briga para conquistar o mínimo 

cansa, mas ainda temos força!”, finaliza. 

 

Exposição Pontos MIS| Timeless 

Artista: Marcelo Tinoco 
PRESENCIAL  
Cidade: Brodowski 

Data:  17 de agosto até 17 de outubro. 
Local:  Secretaria Municipal de Cultura / Cine Clube Cândido Portinari. Avenida Dr. Rebouças, 

364, Centro - Brodowski – SP. 

Ingresso: Gratuito 

Classificação: Livre 

 

Sinopse 

A série reúne retratos de pessoas e lugares realizados na atualidade, mas que parecem 
pertencer a uma época passada, outro século, outra década. 
O fotógrafo, curioso a respeito da magia do Tempo, busca refletir sobre a atemporalidade da 

existência humana. As imagens apresentadas nesta exposição desvendam a relação estética 
e emocional que as pessoas estabelecem com o tempo vivido e com o tempo imaginário ao 

se transportarem para outras épocas. São pessoas contemporâneas, espalhadas pelo mundo, 
que se identificam com o passado, têm alguma relação com este, ou simplesmente possuem 
predileção por um período da história a ponto de insistir em vivenciá-lo de alguma forma. 

As imagens captadas por um processo puramente documental são armazenadas em um 
dispositivo de arquivamento de instantes fotográficos. A partir desse banco de dados digital, 
o fotógrafo dá sequência à construção de quadros cênicos de grandes proporções, 
sintetizando a realidade das cidades e seus habitantes. 
Como um colecionador de imagens, Marcelo Tinoco assume sua fotografia como anotação, 
rascunho, fragmento, a serviço da posterior construção de histórias e narrativas visuais 

baseadas na realidade. Ele recria nas imagens da série Timeless uma natureza calculada e 

medida em seus mínimos detalhes, que adquirem o efeito de autênticos dioramas. 
 



 

Exposição Pontos MIS | Tarikh al Brasil | SISEM 

Artista: Marcelo Schellini 

PRESENCIAL 

Cidade: Guariba 

Data: 19/08 

Ingresso: gratuito 

Classificação: livre 

 

Sinopse: 

História do Brasil, em árabe –, apresenta uma pesquisa visual em torno da 
visibilidade/invisibilidade dos muçulmanos de origem africana na história e na sociedade 
brasileira, que remonta há mais de quatrocentos anos, quando chegaram por meio do tráfico 
negreiro e exerceram uma expressiva influência cultural e social. O ensaio fotográfico reflete 
também sobre a fotografia como linguagem que coloca a imagem no limite entre o 
documento e a invenção, além de trazer a experiência do próprio autor em seus quase dez 
anos como membro daquela que é a maior comunidade de africanos muçulmanos da 
atualidade no Brasil. 
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