
AUDIOVISUAL 

 

TITULAR: LIDIA MELLO 

 

 

Nome completo: Lidia Aparecida Rodrigues Silva Mello 

Perfil da candidata na plataforma mapa cultural bh: Lidia Mello 

Currículo resumido:  

Olá, sou mineira, residente em BH, candidata a Parecerista do Audiovisual, a membro da 

Câmara de Fomento à Cultura Municipal (CFCM) 2018/2019, para avaliar e aprovar projetos da 

LMIC-Política Municipal de Fomento à Cultura, da Fundação Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte. Sou Doutora em Artes/Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG (pesquisa 

sobre o cinema do húngaro Béla Tarr). Fiz Doutorado Sanduíche na Universidade Nova de 

Lisboa e Pesquisa de Campo na Hungria (de setembro 2015 a julho 2016). Tenho Mestrado em 

Letras (Literatura e Cinema, pesquisa sobre o cinema do francês Chris Marker) pela 

UFRGS/RS, Especialização em cinema (pesquisa sobre o cinema do chinês Wong Kar-wai) 

pela UNISINOS/RS e Graduação em Comunicação pela PUC MINAS. Pesquiso o cinema em 

relação com outras artes (em especial, a pintura), processos de criação no cinema, cinema 

contemporâneo brasileiro e mundial, filosofia do cinema (Deleuze, Bergson, Nietzsche e 

Espinosa), cinema de pensamento, estética cinematográfica. Nos últimos 12 anos trabalhei 

como realizadora audiovisual independente, professora, pesquisadora, como conselheira de 

políticas públicas de cinema, curadora e júri de filmes num Festival de cinema na Europa, 

dentre outros. Mais Informações sobre minha trajetória no Audiovisual consulte meu CV Lattes 

[migre.me/m7vRs] e para ver os filmes que fiz https://vimeo.com/lidiamello/videos ou 

https://www.youtube.com/watch?v=Bof9O9YCIvI.  

Link para vídeo no youtube e/ou vimeo: https://vimeo.com/247299048 

Link para o currículo na web: migre.me/m7vRs 

http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/agente/1852/
file:///C:/Users/FC005199/Downloads/migre.me/m7vRs
https://vimeo.com/lidiamello/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Bof9O9YCIvI
https://vimeo.com/247299048
http://migre.me/m7vRs


SUPLENTE: NANDA ROSSI 

 

 

Nome completo: Fernanda Santos Rossi 

Perfil do candidato na plataforma mapa cultural bh: Nanda Rossi 

Currículo resumido:  

Militante feminista e bissexual, estudante de Comunicação Social - Cinema e Audiovisual na 

PUC Minas, integrante da Frente Autônoma LGBT, do coletivo Colakasbi e da Frente Bi. 

Delegada Estadual da Conferência de Direitos Humanos, Pesquisadora da bissexualidade no 

audiovisual. 

 

 

Link para vídeo no youtube e/ou vimeo: não apresentou 

Link para o currículo na web:  http://lattes.cnpq.br/2486336648195175 
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