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FORMAÇÃO  
 Graduação em Cinema. UFF, conclusão em 2002. 

 Graduação em Comunicação Social, opção Rádio e TV, na UFJF, incompleta. 

 

QUALIFICAÇÃO  

 Diretor cinematográfico, Produtor Executivo e Consultor Audiovisual. Conhecimento da 
dinâmica do setor Audiovisual e de seus agentes, e da legislação Audiovisual (Leis 

12.485 – “Lei da TV Paga”; FSA; Lei do Audiovisual). Experiência em formatação e 

desenvolvimento de projetos; elaboração de planos de financiamento e análise de 

dados de mercado. Experiência no ambiente regulatório com conhecimento das 

normas de procedimentos e de regulação da atividade cinematográfica e audiovisual, e 

na coordenação de equipes. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 2019 – 2020 –Autônomo ramo de alimentos.   

 2010-2018 – Secretário  Administrativo  

Lotação: Agência  Nacional  do Cinema  - Fundo Setorial  do Audiovisual  (FSA)  – 

Coordenação de Gestão Física e Financeira – CFF. 

Atribuições da Coordenação de Gestão Física e Financeira: Supervisionar e controlar, 

junto aos agentes financeiros e entes conveniados, os processos de liberação de recursos 

e administração do retorno financeiro referentes aos projetos contemplados com recursos 

do FSA; supervisionar e controlar, junto aos agentes financeiros credenciados, os 

processos de controle da execução física e cumprimento das obrigações, referentes aos 

projetos contemplados  com recursos  do FSA; e supervisionar  e controlar  os 

procedimentos relativos à prestação de contas realizados pelos agentes financeiros 

referentes aos projetos contemplados com recursos do FSA. 

 
 2012 – 2015 - Consultor Audiovisual 

Área: Fundo Setorial do Audiovisual; Plano  de negócios audiovisual; Plano de 

financiamento audiovisual; Fomento direto e indireto, Formatação e desenvolvimento de 

projetos, Ambiente Regulatório. 

 2006-2009 – Rio de Cinema Produções 

Cargo: Coordenação Geral de Produção dos Festivais Internacionais RECINE e FEMINA 

Principais atividades: Elaboração de projetos e enquadramento em mecanismos de 

incentivo fiscal, acompanhamento do projeto junto aos patrocinadores, relacionamento 

com os órgãos federais regulatórios (MINC e ANCINE). 

 2007-2008 – Associação Panorama de Dança 

Cargo: Produtor de Campo 

Principais atividades: Responsável pela logística dos espetáculos de companhias 

brasileiras e internacionais nos teatros Nelson Rodrigues e Espaço Sesc Copacabana. 

 1996-2006 - Profissional Autonômo 

Atuação em diferentes funções na área Audiovisual em Longas metragem, Comerciais, 

Documentários e mais de cem curtas metragens (Direção, Roteiro, Direção de Fotografia, 

Produção Executiva) 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 Professor do Curso FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL: Janeiro de 2015 – Maranhão 

na Tela, São Luiz – MA; Dez/2012 (Telezoom RJ) – Jan/2013 (Telezoom RJ) – 

Abril/2013 (São Paulo) - Jan/2014 e Fev/2014 (Telezoom J), 
 Professor do Curso de Formatação de Projetos para inscrição no FSA – Fundo Setorial 

Audiovidual. Nov/2012 e Jan/2013 no Espaço Telezoom RJ e Abril/2013 em São Paulo 
 Seminário de Economia do Cinema - Instituto de Economia da UFRJ 2006. 

 Fórum Nacional de Direito Autoral – Funarte / Minc. 

 Inglês – Avançado (Curso de Inglês para estrangeiros na Harvard University – 

Cambridge – USA 1995). 


