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Formação Acadêmica 

2008 – 2009 

Master F.Ar.M – Film Art Management - Gestione delle imprese del film e dell’Arte  

(Gestão de empresas de cinema e arte) 

Universidade “La Sapienza” – Faculdade de Economia – Roma – ITÁLIA 

 

2005 – 2006 

MBA – Gestão de negócios 

Instituto de Educação Tecnológica – IETEC – BH – MG 

 

2001 – 2004 

Frequência no curso de Graduação em Artes Cênicas (sem titulação) 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

1996 – 1999 

Graduação em Ciência da Computação 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

1995 – 1997 

Curso Técnico – Ator Técnico (DRT: 3546) 

Centro de Formação Artística – Fundação Clóvis Salgado (Palácio das Artes) 

 

1992–1994 

Segundo grau técnico - Informática Industrial 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET – MG 

 

 

Idiomas 

▪ Italiano – fluente ▪ Inglês – avançado ▪ Espanhol – boa compreensão 

 

 

Experiência ANCINE 

Ingresso na ANCINE em agosto de 2010 no cargo de Analista Administrativo. 

▪ Ago/21  até a presente data  

Gerente de Desenvolvimento de Mercado (código CGE-II) 

Atuação: gerenciamento das coordenações responsáveis pela gestão financeira e 

desenvolvimento de novas linhas do FSA; articulação com instituições parceiras; 

acompanhamento das ações e programas internacionais.  



▪ Out/20 – Jul/21 

Superintendente de Fomento Adjunta (código CGE – IV) 

Atuação: suporte à gestão das operações de fomento da Agência; deliberações sobre 

acompanhamento dos projetos no âmbito das competências delegadas pelo superintendente; 

apoio na condução do projeto de fusão das unidades de fomento.  

▪ Jul/20 – Set/20  

Superintendente de Desenvolvimento Econômico (código CGE-II) 

Atuação: gerenciamento das coordenações responsáveis pela seleção, contratação e 

acompanhamento das operações de fomento no âmbito do FSA; preparação da 

superintendência para fusão com a Superintendência de Fomento.  

▪ Dez/19 – Jun/20  

Lotação na Coordenação de Acompanhamento Físico e Financeiro – Superintendência de 

Fomento (código CCT-V) 

Atuação: licença capacitação pelo período de três meses; análise das solicitações de alteração 

e prorrogação de projetos; monitoramento e análise preliminar dos relatórios de 

comercialização para aferição do retorno de investimento do FSA. 

▪ Abr/18 a Nov/19 

Assessora na Secretaria de Políticas de Financiamento (código CGE-IV) 

Atuação: apoio à gestão interna das áreas responsáveis pela gestão financeira do FSA; apoio à 

análise dos resultados das políticas de fomento e ao desenvolvimento de novas ações no 

âmbito do FSA e secretariado do CGFSA; secretária substituta até set/19.  

▪ Fev/18 a Abr/18  

Coordenadora de Articulação Institucional – Secretaria de Políticas e Financiamento 

(código CCT-V)  

Atuação: gestão das operações do FSA realizadas em parceria com o Ministério da Cultura e 

com as secretarias estaduais e municipais do país. 

▪ Out/17 a Jan/18 

Superintendente de Desenvolvimento Econômico (código CGE – II) 

Atuação: gerenciamento das coordenações responsáveis pela seleção, contratação e 

acompanhamento das operações de fomento no âmbito do FS. 

▪ Abr/15 a Set/17 

Coordenadora de Gestão Integrada e Análise de Negócios – Superintendência de 

Desenvolvimento Econômico (código CCT-V) 

Atuação: gestão dos processos de contratação das operações do FSA; acompanhamento e 

secretariado do Comitê de Investimentos do FSA; gestão integrada dos dados de 

monitoramento dos resultados produzidos pelas ações do FSA. 

▪ Abr/14 a Mar/15 

Lotação na Coordenação de Gestão Integrada e Análise de Negócios 



Atuação: gestão e apoio o desenvolvimento dos sistemas de suporte às operações do FSA; 

apoio à especificação e acompanhamento do desenvolvimento do sistema de 

acompanhamento de contratos e do sistema que operacionalização as ações de suporte 

automático do FSA. 

▪ Out/11 a Mar/14 

Lotação da Coordenação Desenvolvimento de Mercado – Superintendência de 

Desenvolvimento Econômico 

Atuação: especificação e acompanhamento do desenvolvimento do sistema de suporte às 

operações do FSA no BRDE; apoio no controle do fluxo operacional para seleção dos projetos 

do FSA; análise de projetos para seleção no âmbito do FSA. 

▪ Ago/10 a Set/11 

Lotação da Coordenação de Mercado Externo – Superintendência de Desenvolvimento 

Econômico 

Atuação: desenho dos fluxos operacionais, modelos de cálculo e manual para cobrança do 

retorno financeiro do FSA; apoio na estrutura dos modelos de acompanhamento físico e 

financeiro dos contratos do FSA; Coordenadora substituta (código CCT III). 

 

 

Experiência profissional anterior à ANCINE 

Área de Atuação: Engenharia de Software 

 

▪ Nov/07 a Jul/10 

Consultora - Engenharia de Processos e Gestão de projetos 

Synergia – Laboratório de Eng. de Software – DCC/UFMG 

Atuação: Realização de consultorias sobre processos para gestão de projetos, elaboração de 

propostas de projetos e dimensionamento de projetos de desenvolvimento de software, além 

de apoio à gestão de processos licitatórios. Estudos para formatação de novos produtos e 

serviços a serem oferecidos pelo. 

▪ Dez/03 a Nov/07 

Gerente Geral de Desenvolvimento 

Synergia – Laboratório de Eng. de Software – DCC/UFMG 

Gerenciamento de carteira de projetos de desenvolvimento e manutenção de produtos de 

software. Envolve atividades de planejamento e controle de projetos junto aos gerentes de 

projetos; coordenação dos recursos da fábrica de software (equipe de cerca de 80 pessoas); 

melhoria e implantação de procedimentos e técnicas de gestão de projetos; negociação, 

elaboração e dimensionamento de propostas para novos projetos. 

 

▪ Dez/00 a Nov/03 

Gerente de Engenharia de Processos 



Synergia – Laboratório de Eng. de Software – DCC/UFMG 

Coordenação de trabalhos de desenvolvimento e implantação de processos de 

desenvolvimento, visando à melhoria da produção. Gestão das seguintes áreas: Garantia da 

qualidade, Gestão de configurações, Gestão de processos, Gestão de Métricas, Gestão de 

Treinamento, Melhoria de Tecnologia e Melhoria de Processos. Realização de consultorias e 

treinamentos para clientes externos sobre as matérias relacionadas. 

▪ Jul/00 a Nov/00 

Analista de Usabilidade - Desenvolvedora 

Synergia – Laboratório de Eng. de Software – DCC/UFMG 

Desenho de interfaces de software em ambiente Java, visando o cumprimento dos requisitos 

de usabilidade acordados com os usuários do sistema e garantindo uma boa eficiência do 

sistema no que se refere a sua interação com usuário. Além disso, realização de testes 

empíricos de usabilidade para avaliação da qualidade de sistemas em termos de usabilidade. 

▪ Dez/99 a Jan/01 

Analista de Sistemas 

Doctor Sys LTDA 

Análise e desenvolvimento de ferramenta contábil para WEB, utilizando tecnologia Microsoft e 

SQLServer. Consultoria na ferramenta de geração de relatórios Crystal Reports. 

▪ Abr/97 a Nov/99 

Programadora Júnior 

Doctor Sys LTDA 

Programação de sistemas em ambiente Microsoft e SQLServer. 

 

 

Experiência profissional anterior à ANCINE 

Área de Atuação: Produção de cinema, teatro e eventos culturais 

 

▪ Jan a Jul/10 

Assistente de produção - Teia (www.teia.art.br) 

Coordenação de produção 

Filme Documentário: ““Balança mas não cai: o Edifício Tupis”- direção de Leonardo 

Barcelos – Teia 

▪ Nov/09 a jul/10 

Parecerista para análise de projetos 

MINC – Banco de Pareceristas 

▪ 2009/2010 

Produção executiva 

Savassi Festival 2010: Jazz & Lounge – Instituto Cidades Criativas – BH – MG 

 



▪ Maio/08 a Jul/2009 

Assistente de produção 

BLUE FILM srl – Roma – Itália e Digital Desk - Roma - Itália 

▪ 2003/2004 

Produção executiva 

Arte & Tec Produções (sócia administradora) 

Espetáculo teatral: Quem Pergunta Quer Resposta 

Texto e direção: Antônio Hildebrando. 

▪ 1998 a 2010 – Atuação em teatro em diversos espetáculos com temporadas em Belo 

Horizonte e interior de Minas Gerais. 

Publicações Acadêmicas 

 

International Conference on Software Engineering – 2006 

Synergia: a software engineering laboratory to bridge the gap between university and industry 

– Bruno Pimentel, Wilson P. Paula Filho, Clarindo Pádua, Fabiana T. Machado 

 

SBQS – 2004 

Personalização e Implantação de Procedimentos de Qualidade dentro de um Programa de 

Melhoria de Processos - Daniela Alvim Seabra dos Santos, Bruno Santos Pimentel, Fabiana 

Trindade Machado, Gisele Silva Cardoso, Wilson de Pádua Paula Filho 

 

SIMPROS – 2003 

Aplicação da fase de Diagnóstico de um processo para melhoria de organizações técnicas – 

Wilson de Pádua Paula Filho; Fabiana Trindade Machado; Márcia Mônica Nogueira Mendes; 

Gisele Rodrigues de Mesquita Ferreira 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021 

 

Fabiana Trindade Machado 


