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Douglas Moreira 
Jornalista graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), especialista em 
Direito da Criança e do Adolescente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), mestre em Comunicação e Direitos Humanos pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e formado em Cinema pelo Centro Europeu. Atua há dez anos na interface 
entre comunicação e direitos humanos, com ações de articulação política e mobilização 
social. Coordenou ou integrou diversos fóruns, comissões e conselhos de defesa de direitos 
e desenvolveu campanhas e projetos audiovisuais documentais e educomunicativos, 
especialmente junto a crianças, adolescentes e jovens. 
 
Rodolfo Stancki 
Jornalista formado pelo UniBrasil Centro Universitário, possui mestrado em Ciências 
Sociais Aplicadas pela UEPG e cursa o último ano do doutorado em Tecnologia pela UTFPR, 
em Curitiba. Trabalhou como repórter no jornal Gazeta do Povo, entre 2011 e 2014. É 
professor pesquisador do curso de Jornalismo do UniBrasil Centro Universitário desde 
2012. Também trabalha com comunicação sindical e colabora semanalmente com textos 
sobre cinema para o portal A Escotilha.  
 
Schirley Ethel Brito 
Iniciou sua atividade profissional na área cultural como curadora da Caleidoscópio, galeria 
paulistana que revelou artistas como Vivian Altman, Fabio Bortoli, Lidia Zorrilla e Kimi Nii, 
entre outros. Trabalhou na produção e divulgação do curta-metragem ‘Frankstein Punk’, 
vencedor do Fest Rio, de Cao Hamburger. Foi responsável pela expansão de cursos da 
Academia Brasileira de Vídeo e Fast Vídeo (SP) para Salvador e outras capitais no Nordeste. 
Participou da produção de arte e figurino do filme ‘A Lenda do Pai Inácio’. Foi responsável 
pela documentação em vídeo, para a Fundação do Estado da Bahia, das manifestações 
culturais populares como Festa de São João, Carnaval, Marujada, Penitentes e Via Sacra, 
entre outras. A partir de 1989, trabalhou na produção de vídeos publicitários, vídeo-
documentários e empresarias em Curitiba, além de clips para a MTV e curtas-metragens. 
Realizou trabalhos como produtora executiva para espetáculos de teatro, ópera, Festival de 
Cinema de Curitiba, etc. Mais recentemente, coordenou a produção de diversos shows 
musicais com Almir Satter, Renato Teixeira, Yamandu Costa, Renato Borghetti, Rolando 
Boldrin, Emanuelle Araújo, Camila Pitanga, Alice Caymmi, Blubbel e Céu, além de uma peça 
de teatro com Denise Fraga e Cláudia Melo. Todos esses projetos executados contemplam 
oficinas culturais para escolas públicas e/ou comunidades carentes. 


