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Caroline  Araújo  é  pesquisadora,  professora  e  realizadora  audiovisual.  Trabalha  com
cinema e audiovisual há 18 anos nas áreas de Roteiro, Direção, Produção e Direção de
arte. Integrante do grupo de pesquisas “Artes Híbridas” (ECCO/UFMT), desenvolve a
pesquisa de doutorado de mapeamento dos processos criativos de diferentes poéticas
do audiovisual mato-grossense dos anos 2000 até a atualidade.

Gabriella Nascimento Ritterbusch é aluna da primeira turma do Curso de Cinema e
Audiovisual  da UFMT.  Integrou a Comissão de Seleção de Curtas-Metragens da 17ª
MAUAL, além de atuar na organização da “Sessão Quase Curtas” que exibiu produções
audiovisuais  realizadas  por  alunos  dos  cursos  de  Comunicação  Social  da  UFMT.
Atualmente integra a equipe da “Retrospectiva MAUAL 18 anos”.



Leonardo Esteves é professor dos cursos de Cinema e Audiovisual e de Radialismo da
Universidade Federal de Mato Grosso. Doutor em Comunicação Social pela PUC-Rio
com período sanduíche na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Mestre em Artes
Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ. É realizador desde 2007, tendo produzido e
dirigido curtas-metragens premiados e exibidos em mais de 50 festivais no Brasil e no
exterior. Entre eles: “Emprego temporário” (2007, 35mm); “Alguém tem que honrar
essa derrota!” (2009, 35mm); e “Crepúsculo do grão” (2017, Super-8). É, desde 2018,
coordenador do projeto de extensão “Pequi com câmera: produtora experimental do
curso de Cinema e Audiovisual da UFMT”.

Priscilla Del Llano é radialista formada pela UFMT em 2011 e atualmente Diretora de
Produção  da  TV  Universidade  da  UFMT.  Coordenadora  dois  projetos  de  extensão:
“UFMT.Ciência” e “TVU na Web”. Atuou como produtora do curta-metragem “Tauá –
Um rasqueado lá daquela gente boa” (2015), da websérie “Diminuto” (2017) e da série
“300 é Digoreste” (Programa É Bem Mato Grosso) em 2019.  



Rodrigo Zaiden é ativista e artista com formação em artes dramáticas no Núcleo de
Estudos  Teatrais,  especializado em dança,  artes  plásticas  e  circo (Plug  Minas).  Tem
colaborado  com  diversos  Coletivos,  atuando  na  militância  pela  juventude  e  pelas
comunidades  negras  e  LGBTQI+  em  conselhos,  fóruns  e  conferências  estaduais  e
nacionais. Participou do projeto fotográfico “Bicha Preta” e do longa “Calon Lachon”
(que  aborda  grupos  ciganos  no  Brasil  e  em  Portugal).  Em  2017,  realizou  um
intercâmbio entre Lisboa e Marselha, aprofundando diálogo com movimentos sociais
internacionais. Atualmente atua na criação e desenvolvimento da Associação Estadual
das Etnias Ciganas de Mato Grosso. 


