
Matheus Guedes de Paula (Matheus Gepeto):  
Cineasta, animador, ator e roteirista/escritor. 
 
Currículo de Cineasta:  

Graduado em Cinema de Animação e Artes Digitais pela Universidade          
Federal de Minas Gerais/UFMG (2016) com experiência e formação na área           
de Audiovisual. 
Na graduação, foi bolsista em projeto de Cinema, filosofia e Educação na            
Faculdade de Educação da UFMG (2013), produzindo artigos e aulas na área.            
Foi monitor das matérias "Ator e Jogo de Câmera" e "Filme e Esquema Novo"              
(2014 e 2015), do prof. Rafael Conde na Escola de Belas Artes, participando e              
ajudando na realização de curtas dos alunos. 

De 2013 até o presente momento, desenvolve curtas em captação direta, além de vídeos, em campos como o                  
de diretor, assistente de direção, roteirista, filmagem e edição, sendo ganhador do prêmio do Juri no “Festival                 
de Clipes e Bandas”, para o clipe “Às Vezes” de Tulipa Ruiz como diretor e roteirista. Foi também assistente de                    
direção e segundo assistente de direção nos curtas “Bili com Limão verde na mão” e “A Brincadeira”, ambos                  
dirigidos por Rafael Conde. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Dados pessoais 
 
Nome  Matheus Guedes de Paula 
Nome artístico Matheus Gepeto 
Sexo  Masculino 
 
Endereço residencial Rua Tenente Anastácio de Moura, 830 

Santa Efigênia - Belo Horizonte 
30240-390, MG - Brasil 
Telefone (whatsapp): +55XX (31) 988503430 
 

Endereço eletrônico  
E-mail para contato : matheusgeppetto@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Formação acadêmica/titulação na área de Cinema 
 
2010 – 2016   Graduado em Cinema de Animação e Artes Digitais.  

           Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. 
____________________________________________________________________________________ 
Formação Complementar 
 
2018 – 2018 – Oficina Cine Vida no MIS Santa Tereza - Oficina teórica e prática de 40 horas em cinema de 
captação direta. Com Patrick Azevedo, Leandro Wenceslau, Bruna Horta, Gustavo Braga e Adrilene Muradas 
 
2018 – 2018 –   Oficina de realização de curta digital no Festival de cinema de Tiradentes. Com Luiz Carlos 
Lacerda, Alisson Prodlik e Rafael Monteyro. 

 



2015 – 2015 – Presença no ENEARTE (encontro nacional dos estudantes de arte) na cidade de Santa Maria, 
em 60 horas aula, em diversas frentes artísticas incluindo cinema, onde também apresentou os curtas 
metragens “Video clipe Vida Desperta”, “Passagem” e “Wannabe”, dos quais fez parte da equipe. 
  
2012 – 2014   Extensão universitária em INGLÊS do pré inter II (2012) ao Pré adv II (2014). 

          Centro Acadêmico de Ciências Sociais UFMG. 
 

2013 – 2013   Cinema e educação: Ver e fazer. (Carga horária: 12h).  
          Com Bete Bullara 
          Mostra Cine BH. 

 
Produção 
______________________________________________________________________________________ 
 
Produções Artísticas em Cinema 
 

● Legenda do significado de cores: Vermelho: Diretor.   
  Verde: Roteirista. 
  Marrom: Filmagem e/ou Montagem/Edição 
  Azul: Ator 
  Lilás: Asssitente de direção 
  Preto: Produção, diretor de arte, direção de fotografia 

 
* A brincadeira (2017) 
Função que exerci: Segundo assistente de direção 
Trailer disponível em: https://vimeo.com/236675246 

 
*Bili com Limão verde na mão. (2016) 
Função: Assistente de direção 
Trailer disponível em: https://vimeo.com/236666930 

 
* Videoclipe “As Vezes” para Tulipa Ruiz (2015)  
Funções:  roteirista, ator e diretor  - Vencedor do festival de clipes e bandas na categoria 
prêmio do Júri. Disponível em: https://vimeo.com/142103206,  
 
*Portas Fechadas (2015* em pós produção): Como roteirista, ator e co-diretor 
https://vimeo.com/103829888 

 
* Exagero (2015): Como ator 
https://www.youtube.com/watch?v=cYSROEZuW1w&feature=youtu.be 

 
*Vídeo de aniversário do André (2015) 
Funções que exerci: Filmagem, montagem e edição. 
Link para o vídeo: https://vimeo.com/137015022 

 
* Introspecto (2015): Como assistente de direção e ator. 
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https://www.youtube.com/watch?v=S0RiiIY2vSM 
 

*Crônicas de um Jantar Anunciado (2014): Como assistente de direção e ator 
Selecionado para a mostra pierrot lunar de cinema.  
https://vimeo.com/227350069 

 
* Videoclipe Vida desperta - teaser do projeto de curta metragem “Delírio” (2014): Como 
roteirista, diretor, diretor de arte e letrista da música “vida desperta”. - Selecionado para 
o “5’cine tela aberta” e para “Enearte Santa Maria” em 2015. 
https://vimeo.com/126568815 
  
*Wannabe (2014): Como diretor de fotografia, assistente de direção e roteirista. - 
selecionado para o “Enearte Santa Maria” em 2015 
https://vimeo.com/120797355 

 
*Videopoema “Passagem” (2014): Como produtor, roteirista e criador de poemas. 
https://vimeo.com/253601722 
 
*Ser ou não ser (2014): Como ator e câmera. 
https://vimeo.com/114827322 
 
* Web série interativa “A Casa Non Sense” (2014): Como ator, roteirista e diretor. 
 
* Videoclipe com trechos em animação de rotoscopia  “What you think” (2013): Como 
ator, diretor, animador e storyboarder. 
https://vimeo.com/69628331 
 
* Curta metragem “Pequenas estórias” (2018) 
Realizado na oficina de curta digital, sobre a orientação do professor e cineasta Luiz Carlos 
Lacerda (Bigode), instrutor de fotografia e câmera Alisson Prodlik e instrutor de edição e som 
Rafael Monteyro. 
Funções que exerci: Aluno e realizador em roteiro, direção e montagem/edição 
Link para curta metragem: https://www.youtube.com/watch?v=2NYiddgorhE 

_______________________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica 
 
Artigos completos publicados 
 
1- PAULA, M.G - Roteiro de Análise do Filme – A Vila, Faculdade de Educação, UFMG. Disponível em: 
http://www.fae.ufmg.br/setimaarte/images/pdf/a-vila.pdf, acesso em 19/07/2017. 

 
IDIOMAS: 
Inglês 
Compreende, fala, lê e escreve Bem. 
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TOEFL IBT 2013: 

Test Test Date Reading Listening Speaking Writing Total 

TELXML Sat Sep 07 08:36:02 EDT 2013 19 24 17 21 
81 

 
Espanhol 
Compreende e lê Razoavelmente. Fala Pouco. 
_________________________________________________________________________________________ 
Participação em Eventos: 
2012 – Assisti ao Cine debate: de olhos bem abertos, uma análise atenta do cinema contemporâneo. 
O fascínio do cinema - linguagem e narrativa. 2012. Seminário com Pablo Vilaça e Ana Andrade 


