
Comissão de Seleção MAUAL 2019

Moacir  Francisco  é professor  do Departamento de Comunicação Social  da UFMT e
atual coordenador do curso de graduação em Cinema e Audiovisual da instituição. Ex-
supervisor do Cineclube Coxiponés, coordenou a Mostra de Audiovisual Universitário
(MAUAL)  por  10  anos.  É  pesquisador  de  Cinema  e  Audiovisual  com  interesse  na
produção contemporânea de documentários, no cinema indígena realizado no Brasil e
na memória dos 40 anos do Cineclube Coxiponés.

Letícia Capanema é professora dos cursos de Radialismo e de Cinema e Audiovisual da
UFMT  e  doutora  em  Comunicação  e  Semiótica  pela  PUC/SP,  com  passagem  pela
Université Sorbonne Nouvelle, tendo realizado suas pesquisas no campo do Cinema e
da Televisão. Atuou como designer e na produção para televisão, cinema e vídeo em
escritórios de design e produtoras audiovisuais de São Paulo e de Belo Horizonte.



Ana Maria de Souza, mestre em História Cultural, atua como pesquisadora de cinema e
curadora de ações cineclubistas,  como a sessão “Encontros com Cinema”,  realizada
entre abril e outubro às terças-feiras, às 19h30, no Cine Teatro.

Larissa  Acosta  Canavarros,  como  aluna  da  primeira  turma  do  curso  de  Cinema  &
Audiovisual  da  UFMT,  já  realizou  experimentos  audiovisuais,  incluindo  vinhetas  da
MAUAL e um curta-metragem. Participou do júri oficial da 17ª Mostra de Audiovisual
Universitário  e  Independente  da  América  Latina  do  Cineclube  Coxiponés  da  UFMT
(2018). Além disso, coordena exibições cineclubistas através da REC-MT, no âmbito da
Escola Estadual Presidente Médici, e integra o projeto “Retrospectiva MAUAL 18 anos".

Glaucos Monteiro é servidor técnico (ECCO-UFMT), pesquisador do Núcleo de Estudos
de Composição e Interpretação da Música Contemporânea (NECIMC) e produtor de
audiovisual desde a década de 1990. É músico nas horas vagas.



Gabriel  Costa Correia  é  Professor  Assistente  na Faculdade de Comunicação e Artes
(FCA) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Pesquisa e atua nas seguintes
áreas:  cinema  e  audiovisual,  gêneros  cinematográficos,  narrativas  para
multiplataformas, serialização e fragmentação narrativa, transmídia, jogos de realidade
alternada e televisão.


