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

Graduado em Cinema de Animação e Artes Digitais pela Universidade          
Federal de Minas Gerais/UFMG (2016/1º). Tem experiência e formação na          
área de Cinema de Animação. 
Foi monitor em oficinas de animação e brinquedos óticos na Poeira Estúdios            
nos anos de 2013, 2014 e 2015, coordenadas por Ricardo Poeira. De 2013             
até o presente momento desenvolve curtas e trabalhos em animação nos           
campos de diretor, assistente de direção, editor, ator, roteirista e          
animador/modelador em animação stop motion e experimental, seja em         

cinema, publicidade ou convites de aniversário e casamentos animados, além de aulas sobre o fazer da                

animação. Desde 2016 trabalha como VJ e animador no AsIs- Núcleo de experimentação em vídeo e design                 
sonoro, vinculado ao grupo de pesquisa InterSignos – UFMG, coordenado pelo prof. Jalver Bethônico. 
________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
2010 – 2016   Graduado em Cinema de Animação e Artes Digitais.  

           Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. 
____________________________________________________________________________________ 
Formação Complementar 
 
2014 – 2014     Mostra UDIGRUDI de Animação – MUMIA, Belo Horizonte, MG. Participação na oficina de 
confecção e animação de bonecos em Stop Motion, com o professor Quiá Rodrigues na mostra MUMIA. 
 
2012 – 2014   Extensão universitária em INGLÊS do pré inter II (2012) ao Pré adv II (2014).Centro Acadêmico 
de Ciências Sociais UFMG. 

 
2013 – 2013   Extensão universitária em Curso de extensão da UFMG de iniciação em maquetes para Stop 
Motion. (Carga horária: 30h). Com Paulo Scheid. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil, 

 



2013 – 2013   Técnica de animação Strata Cult. Com David Daniels. ANIMA MUNDI Festival Internacional de 
Animação - IMAN Imagens Animadas Ltda. 

 
2013 – 2013   Curso de esqueleto de personagens em stop motion com Simon Brete em BH 

 
2012 – 2012    Animação em câmera multiplano. (Carga horária: 12h). Com Abi Feijó. ANIMA MUNDI Festival 
Internacional de Animação - IMAN Imagens Animadas Ltda. 

 
2009 – 2009 Montagem e confecção de teatro de bonecos. (Carga horária: 20h). CATIBRUM - companhia 
de teatro de bonecos. 
 
Produção 
______________________________________________________________________________________ 
 
Produções Artísticas em Animação: 
 

● Legenda do significado de cores: Vermelho: Diretor.   
  Amarelo: Animador.   
  Verde: Roteirista. 
  Marrom: Editor 
  Azul: Ator de pixelation 
  Roxo: Modelador de bonecos ou recortes, cenários 
  Preto: Fotógrafo ou assistente de direção ou pós produtor 

 
 
2018 -  “Convite de aniversário em stop motion de recortes - Freelancer para cliente”  

Funções: roteiro (após o briefing), direção, animação, pré produção (cenários, bonecas de 
recortes, colorização) e edição. 
https://vimeo.com/262662644 

 
2016 -  “Música da noite: primeira versão”  

Animação experimental com núcleo de design sonoro AsIs “Música da noite: primeira versão”:  
Funções: Animador stop motion e vj 
Trabalho de Ateliê 3 em “Cinema de Animação e Artes Digitais” (UFMG). 
https://vimeo.com/269117252  
senha: musicadanoite  
 

2014 -  Sobre o Bidê - To Catch a Bird  
Video-poema em Stop Motion experimental:  
Funções: roteirista, animador, poeta, diretor, ator e modelador. 
Apresentado nos festivais “5’cine tela aberta”, “Enearte Santa Maria”, “Mostra MÚMIA 2015” e 
“mostra de filmes mineiros do museu da imagem e do som”. 
Disponível em: https://vimeo.com/121057884   
legendado em inglês: https://vimeo.com/115938051,  

 
2013 - Picante!  

Stop Motion em câmera multiplano:  

https://vimeo.com/262662644
https://vimeo.com/269117252
https://vimeo.com/121057884
https://vimeo.com/115938051


 

Funções de Diretor, roteirista e animador. 
Disponível em: https://vimeo.com/206621969,  
 
 Hitchoffe (2013)/ Stop motion e 2D digital: Nas funções de Diretor, roteirista, animador 

stop motion, editor e fotógrafo 
Disponível em: https://vimeo.com/248978668 
 
Café Surreal (2013)/ Stop Motion Pixelation: Nas funções de ator, diretor, roteirista, 

animador, editor e pós produtor. 
Disponível em: https://vimeo.com/248978668 
 
* Vinheta para Grupo Sétima Arte de Cinema e Educação - FAE/UFMG/ Stop motion de 

recortes: Nas funções de diretor, animador e roteirista. 
https://vimeo.com/177606876 
 
*Além de exercícios de animação diversos, realizados no curso de Cinema da UFMG. No 

link a seguir segue alguns exemplos: https://vimeo.com/177605374 , ou em oficinas de animação 
como por exemplo: https://vimeo.com/114987950 (animei a múmia que se assusta quando uma outra 
múmia mostra as próprias tripas) 

Idiomas 
 

Inglês 
Compreende, fala, lê e escreve bem. 
 
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: 
 
2015 -  Colóquio PRODOC/FaE/UFMG. 

Ministrante da oficina “Aprendizado animado: ensino de animação stop motion em sala de aula” 
 
2014 -  Festival Internacional de Animação – Anima Mundi, Rio de Janeiro, RJ. 

Participação em todas as conferências e Masterclasses do Anima Fórum. 
 
2013 – Festival Internacional de Animação – Anima Mundi, Belo Horizonte, MG.  

Participação no Workshop Stratacut - Animação como forma e escultura com David Daniels 
 
2012 – Festival Internacional de Animação – Anima Mundi, Belo Horizonte, MG.  

https://vimeo.com/206621969
https://vimeo.com/248978668
https://vimeo.com/248978668
https://vimeo.com/177606876
https://vimeo.com/177605374
https://vimeo.com/114987950


Participação no Workshop de animação em câmera multiplano, com Abi Feijó 
 
2012 -  Festival Internacional de Animação – Anima Mundi, Rio de Janeiro, RJ. 

Participação em todas as conferências e Masterclasses do Anima Fórum, sendo elas: 
A mesa redonda: Fundo Setorial de audiovisual e animação;. 2012. (Seminário). 
A palestra: O novo fundo setorial de audiovisual e a lei 12.485/11;. 2012. (Seminário). 
A Masterclass da Ardman: Animando piratas. 2012. (Seminário). 
A Masterclass: Marketing e gerenciamento de marcas para grandes produções de animação. 2012. 
Na Palestra: Mirando o oscar. 2012. (Seminário). 
Na Mesa redonda: Ensinando animação. 2012. (Seminário). 
Na Masterclass: Stop Motion, de 2012. (Seminário). 
Na Palestra: Amor e fúria - making of de um longa de animação brasileiro. 2012.  
Na palestra: Animateens - animando para crianças e adolescentes. 2012. (Seminário). 
 
2011 -  Festival Internacional de Animação – Anima Mundi, Rio de Janeiro, RJ. 

Participação em todas as conferências e Masterclasses do Anima Fórum, sendo elas: 
A palestra RIO" quadro a quadro. 2011. (Seminário). 
A Masterclass: A arte e design de "RIO". 2011. (Seminário). 
A Masterclass: Storyboards e Animatics na criação de curtas metragens. 2011. (Seminário). 
A Palestra Portfólio - Quanto vale o seu trabalho?. 2011. (Seminário). 
A Mesa redonda: Animação para exportação. 2011. (Seminário) 
A Mesa redonda: PPAs - parcerias público animadas. 2011. (Seminário). 
A palestra Anima Escola 10 anos. 2011. (Seminário). 
A Masterclass: Strata cut - animação como forma de escultura: os segredos da geometria e da forma 
como movimento cinético ao longo do tempo. 2011. (Seminário) 


