
AUDIOVISUAL 

 

Lídia Mello é Doutora em Artes / Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Nos 

últimos 12 anos trabalhou em distintas áreas do cinema como roteirista e realizadora 

de filmes independentes, professora de cinema na graduação de cinema da PUC 

Minas, crítica e pesquisadora de cinema, como Conselheira titular do Audiovisual no 

COMUC/FMC (2014/2015), curadora e júri em Festival de Cinema 

internacional/CineDays (Festival of European Film), dentre outros trabalhos. 

Atualmente trabalha como profissional autônoma de cinema (inclusive faz tradução e 

legendagem para filmes) e é membro titular do setor Audiovisual/Sociedade Civil da 

CFCM/SMC, e em breve publica seu primeiro livro - sobre o cinema do realizador 

húngaro Béla Tarr. 

 

Marcella Furtado é arte-educadora, pesquisadora em cinema e realizadora a partir de 

filmes de arquivo. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos 

Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP) na linha de pesquisa História, Teoria e Crítica. Mestre em Artes pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2008), na linha de pesquisa em 

Cinema. Especialista em Cinema pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC-Minas) (2006). Graduada em Comunicação Social pela UFMG (habilitação em 

Jornalismo/2004 e em Radialismo e TV/2005) e em Cinema de Animação e Artes 

Digitais (2014) pela mesma universidade. Desde 2010 é arte-educadora no Museu da 

Imagem e do Som de Belo Horizonte, órgão da Fundação Municipal de Cultura, 

atuando no apoio às pesquisas ao acervo, visitas técnicas e mediadas, oficinas de 

preservação de acervos audiovisuais, oficinas de brinquedos ópticos e sessões de vídeo 

comentado. Realizou os curtas “Pedra d’água” (Ficção - 2007 - continuísta), “O Homem 

e a Moviola” (Documentário - 2011 - produção e co-direção), “Em nossas mãos” 

(Animação 2D - 2011 - produção, co-roteirista e co-direção), "Marcellas" (Animação 3D 

Digital - 2014 - sonoplastia, co-roteirista e co-direção), "BH no século XX" (vídeo para 

exposição com imagens de arquivo - 2015 - seleção de acervo e edição), "TV Itacolomi - 

A pioneira de Minas" (vídeo para exposição com imagens de arquivo - 2018 - 

telecinagem, seleção de acervo e edição). Entre 2010 e 2018 coordenou a oficina de 



vídeo Cinepop, voltada para pessoas em situação de rua, na qual foram produzidos os 

filmes “É difícil” (2010), “Reciclando...” (2011), “CREAS POP – 15 anos de referência” 

(2011), “Mensagem de Natal” (2013), "Conturbano" (2014) e “Colcha de memórias” 

(2015).  

 

Bruno Borges é formado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pelo 

Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH. Tem experiência na área de produção 

audiovisual, tendo trabalhado em colaboração com diversas produtoras de Belo 

Horizonte, como Brokolis, Quarteto Filmes, Março Produções. Estabeleceu parceria 

com o escritório mineiro da produtora Conspiração Filmes, desenvolvendo projetos 

institucionais. Trabalhou nas edições 2012 e 2014 do FIT. Chefiou a Divisão de Gestão 

da Lei Municipal de Incentivo a Cultura. Atualmente, chefia a Gerência de Contratos do 

Fundo e Incentivos Fiscal da Fundação Municipal de Cultura. 

 

José Ricardo Miranda é doutor em Artes/Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. 

Mestre pela mesma instituição, tem experiência como professor na Escola Livre de 

Cinema e na Pós-graduação em Jornalismo Cinematográfico da UNA. Atualmente, é 

professor do Curso de Graduação em Cinema e Audiovisual do Centro Universitário 

UNA. Também atua como crítico, roteirista e diretor de obras audiovisuais e já 

participou como  júri de alguns festivais como o 16º Festcurtas e o 2º Festival 

Audiovisual de Belém. Foi diretor do MIS-BH (Museu da Imagem e do Som de Belo 

Horizonte) em 2015, tendo também experiência como pesquisador na área de História 

do Cinema e Preservação e Restauração de Arquivos Audiovisuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


