
Encontro da 
Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT)

MAUAL 2019
27 e 28 de novembro 

15h
Sala Névio Lotufo do Cineclube Coxiponés

Síntese: 

O Encontro promove aproximação e compartilhamento de experiências de ativistas 
culturais que tem desenvolvido atividades cineclubistas em diferentes espaços e 
localidades Mato Grosso. Além do intercâmbio de idéias e de táticas de atuação 
relacionadas à prática cineclubista desenvolvidas pelos participantes (envolvendo 
atividades de difusão, debate, crítica, pesquisa e realização audiovisual) o Encontro 
pretende discutir os apontamentos publicados na Carta da Reunião da Rede 
Cineclubista de Mato Grosso de 2018 e propor novas linhas de ação para o trabalho 
integrado da REC-MT.

Iniciativas participantes: 

Cineclube Coxiponés; Encontros com Cinema; Belo Belo de Cinema; Dias de Cinefilia; : 
doc; KinoMundo; A Escola vai ao Centro Cultural da UFMT; Pequi com Câmera; Coletivo
Quariterê; Tudo Sobre Mulheres; CineCaos; Cine Caramelo Itinerante Mato Grosso; 
Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá; MTQueer; Cineclube Serra de São Vicente; 
CinePense; Cineclube Zumbis; Núcleo de Produção Digital de Barra do Garças; 
Cineclube Roncador; Circuito Exibidor do Araguaia; Cine Sesc Arsenal; Curta BLV; MT 
CINE; CineECCO; Coletivo Círculos Anônimos da Palavra; representantes de iniciativas 
cineclubistas realizadas em escolas e em instituições de ensino superior da rede 
pública e privada de ensino de Mato Grosso.



Carta da Reunião da Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT), realizada na 17ª 
Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina – MAUAL 2018, 
Cuiabá-MT.

Nos dia 16 e 17 de outubro de 2018 estiveram presentes na Sala Névio Lotufo do 
Cineclube Coxiponés da UFMT gestores culturais e representantes de ações 
cineclubistas de diferentes localidades de Mato Grosso para a Reunião das Ações 
Cineclubistas Universitárias e Independentes de Mato Grosso, que aconteceu durante a
programação da 17ª Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América 
Latina – MAUAL 2018. No primeiro dia da reunião os participantes fizeram um relato 
sintético das atividades de ativismo, difusão, debate, crítica, pesquisa, acervo e 
realização audiovisual que realizam. A partir desse compartilhamento de experiências, 
no segundo dia da reunião foram propostos alguns encaminhamentos, no sentido da 
organização da Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT).Os princípios da REC-MT 
serão a regularidade, fortalecimento e autonomia das ações cineclubistas, a criação e o
compartilhamento de acervos, o estímulo à pesquisa e à realização audiovisual e o 
comprometimento com a formação de público para o cinema que está distante do 
circuito comercial. Seguem os principais encaminhamentos da reunião: - Elaborar 
textos que façam um apanhado da trajetória das ações cineclubistas dos integrantes da
Rede para publicação de catálogo ou livro do Encontro da Rede Cineclubista de Mato 
Grosso (REC-MT), a ser realizado no primeiro trimestre de 2019, no contexto do 
lançamento das inscrições da MAUAL 2019; -- Realizar o Encontro da REC-MT durante a
semana de lançamento das inscrições da MAUAL 2019; - Construir portal da Rede 
Cineclubista de Mato Grosso; - Construir um cadastro de cineclubes/ações cineclubistas
de Mato Grosso; - Criar lista de acervos de livre exibição; - Construir programação que 
possa ser utilizada por cineclubes menores; - Definir uma sessão mensal a ser realizada 
de forma integrada pelos participantes da rede; - Construir articulação com Secretarias 
de Educação para que a REC-MT possa chegar às escolas (e vice-versa); - Desenvolver 
experimento audiovisual em conjunto; - Promover, nas mostras e festivais dos 
participantes da Rede, o intercâmbios e participação dos integrantes da REC-MT; - 
Viabilizar a criação de um box de filmes mato-grossenses para circulação entre 
integrantes da REC-MT; - Realizar a transmissão online de sessões, mostras e festivais 
da REC-MT; - Viabilizar ida de membros às mostras, festivais e encontros da REC-MT; - 
Viabilizar a itinerância das ações da REC-MT; - Pensar articulação com cineclubes do 
Centro-Oeste; - Contribuir para que futuros editais fomentem e fortaleçam cineclubes 
e ações cineclubistas, bem como a formação cineclubista;

Cuiabá – MT, 17 de outubro de 2018

Assinam os cineclubistas e gestores culturais presentes: Abraão Pereira (Gestor Cultural
e Esportivo da UFMT - Campus Universitário de Rondonópolis); Aline Wendpap (Crítica 
e pesquisadora de cinema); Caroline Araújo (Vice-presidente da MTCINE, realizadora e 
pesquisadora audiovisual); Cláudio Dias (Docente do IFMT Campus Pontes e Lacerda, 



onde participa do Cineclube Guaporé; realizador e pesquisador audiovisual); Cristiano 
Costa (Realizador independente e Técnico em Audiovisual do Campus Araguaia/Barra 
do Garças da  UFMT); Danielle Bertolini (CEO da Cumbaru Produções Artísticas, 
realizadora audiovisual e diretora do Tudo Sobre Mulheres - Festival de Cinema de 
Chapada dos Guimarães); Diego Baraldi de Lima (Supervisor do Cineclube Coxiponés e 
professor do Curso de Comunicação Social da UFMT); Elaine Dione Venêga da 
Conceição (Gerente de Graduação e Extensão no Campus Sinop da UFMT); Eliete 
Borges Lopes (Atriz, escritora, professora e alfabetizadora, produz e faz a curadoria do 
“CineCaos” desde 2015.); Fernanda Solon (Produtora cultural, curadora de mostras 
audiovisuais e Supervisora de Orientação Social no Sesc Mato Grosso); Francisco Krauss
(Realizador audiovisual e responsável pela programação de cinema do Sesc Arsenal); 
Gilson Costta (Realizador audiovisual, professor do Curso de Jornalismo do Campus 
Araguaia da UFMT. Colaborador do Cineclube Roncador/Barra do Garças, coordenador 
do Núcleo de Produção Digital – NPD - e do Circuito Exibidor do Araguaia); Juliana 
Segóvia (Produtora audiovisual à frente da Moiré Filmes. Integra o Coletivo de 
Audiovisual Negro Quariterê); Milton Mauad (Professor universitário, participante e 
curador do Cineclube Zumbis/Unemat Sinop); Raquel Martins Fernandes Mota 
(Professora do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, coordenadora do CurtaBLV); Rosa 
Carolina Silva de Gouveia (Técnica Administrativa Educacional do Campus Sinop da 
UFMT, coordenadora da ação cineclubista “CinePense”).
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