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16/10   
19h30  - Live de Marketing, Design e Redes Sociais:  

- Convidados:  
- Antônio Vianna: 015 da Midialogia, atualmente é Gerente de Parcerias do 

Youtube e trabalha com criadores de conteúdo 
- Franco Simões: 012 da Midialogia, atualmente é DesignOps Creative 

Leader na PlayKids e trabalha com gestão de projetos. 
- Bella Socorro: 015 da Midialogia atualmente é Júnior Data Specialist no 

Twitter e trabalha com dados na área de produto. 
 
17/10  
15:00 - Oficina de Reality Show: Entendendo e Produzindo (1º dia) 

- Oficineiro: Marcelo Favaretto - Produtor independente de reality shows, 
trabalha com produção televisiva de entretenimento 

- Sobre a oficina: Você gosta de reality shows? Já pensou em produzir um? 
Na oficina “Reality Show: Entendendo e Produzindo”, vamos entender um 
pouco mais sobre esse formato tão presente nas nossas vidas e ter a chance 
de produzir, a distância, um episódio de um formato original, elaborado pelos 
alunos. 

 
19h30 - Live de Produção e Programação Televisiva: 

- Convidados: 
- Thales Rangel: 014 da Midialogia, atualmente é Editor de Documentários da 

CNN/BBC. 
- Lucas Corazzini: 010 da Midialogia, é Coordenador de Programação na 

Viacom CBS e atua na estratégia de conteúdo da Pluto TV. 
- Bruno de Paula: 09 da Midialogia, é Coordenador de Programação e 

operador de controle-mestre na EPTV Campinas 
  
18/10  
15:00 - Conversa com a Gamecine: grupo de estudos de Games do IA 
 
 
19h30 - Live de Animação: Stopmotion ao Motion Design: 

- Camila Kater: 010 da midialogia, é diretora, roteirista e animadora do 
documentário animado Carne (2019) e organizadora do LESMA - La 
Extraordinaria Semana de Mostras Animadas. 

- Samuel Mariani: 010 da midialogia, é montador-chefe e animador na Coala 
Filmes, organizador do LESMA - La Extraordinaria Semana de Mostras 
Animadas, e diretor do curta-metragem Indescritível (2016). 



- Matheus Bianchi: 015 da midialogia, é editor de vídeo e motion designer 
autônomo, com trabalhos para empresas como Vale e Bosch. 

 
 
19/10  
19:30 - Oficina de Linkedin: conhecendo a ferramenta e melhorando meu perfil 

- Oficineiro: Nathália Martins - 016 da Midialogia, é Analista de Comunicação 
e Engajamento na Wavy Global, atuando com Design e Cultura. 

- Sobre a Oficina: Deve traçar um panorama sobre as funcionalidades do 
Linkedin e a importância da rede social para processos admissionais e 
mercado de trabalho. Apresenta estratégias de melhoramento de perfil e 
interatividade.  

 
20, 21 e 22/10 - Programação 2TONS - Empresa Júnior da Midialogia 
 
22/10  
15:00 - Oficina de Estratégias de Pesquisa em Comunicação 

- Oficineiro: Lucas Reis - 017 da Midialogia, é bolsista pela FAPESP com 
projeto de Iniciação Científica em Cinema e tem experiência em monitoria 
das disciplinas de Análise Fílmica e Imagem e Cultura Moderna  

- Sobre a Oficina: Tem o intuito de apresentar algumas técnicas e estratégias 
para planejar e realizar produção científica na área de comunicação, 
passando pelas etapas do levantamento de referências, leitura crítica de 
textos e organização do produto final 

 
23/10 
19h30 - Live de Produção Cinematográfica e Filmagem Audiovisual: 

- Convidados: 
- Rafael Ribeiro: 016 da midialogia. Trabalha como operador de vídeo e 2º 

assistente de câmera, prestando serviços para produtoras como O2 Filmes, 
Prodigo, Stink, Associados, Domo, entre outras. Co-fundador e Diretor de 
Fotografia da Suco Excêntrico Filmes. 

- Lygia Pereira: 012 da Midialogia. Trabalhou como assistente de produção 
executiva nas produtoras Coala Filmes e Preta Portê Filmes. Atua como 
freelancer de roteiro, produção e direção audiovisual. 

- Lucas Galego:  015 da Midialogia. Atua como editor de vídeo, já trabalhando 
com os diretores Os Primos pra clipes da Pabllo Vittar e Johny Hooker, pra 
produtora MediaLAB em minidocs da Discovery! e muito mais. 

 
24/10  
15:00 - Oficina de Reality Show: Entendendo e Produzindo (2º dia) 
 
19h30 - Live de  Produção Musical e Marketing digital de música: 

- Convidados:  
- Marília Dutra:  013 da Midialogia. Trabalha com curadoria e gestão de 

playlists na gravadora Universal Music. Já escreveu em blogs de música e foi 



assistente na distribuidora independente de música ONErpm, trabalhando 
com atendimento a artistas, com foco no YouTube. 

- Gian Berselli: 09 da mídia, é Compositor, Produtor Musical, e fundador da 
Astral Wolf Records na Califórnia e da Wanderer Music em Pequim. Sua 
paixão por música o levou a viajar até o outro lado do mundo em busca dos 
seus sonhos. Ele tem mais de 8 anos de experiência como Compositor de 
Trilhas e Produtor Musical. 

 
25/10  
19h30 - Live de Museus, Educação e Área Acadêmica: 

- Convidados: 
- Verena Pereira: 04 da Midialogia, atualmente é professora convidada no 

curso, lecionando as disciplinas de Comunicação, Cultura e Sociedade e 
Teorias de Comunicação 

- Isabela Maia: 09 da Midialogia, é gestora do Núcleo Educativo do Museu da 
Imigração 

- Gabriel Tonelo: 06 da Midialogia, é mestre pela Unicamp e doutor pela ECA 
USP, com pós-doutorado e experiências de pesquisa em Harvard e na 
Universidade de Chicago 

 


