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O FIM - Festival Internacional de Mulheres 
no Cinema, Spcine, casa redonda e  
+ Mulheres - lideranças do audiovisual
Brasileiro realizam nos dias 16 e 17
de dezembro o encontro fiM WoMen’S
Film market SP.2020.

Por meio de painéis, palestras,  
cases e cursos, o objetivo é oferecer 
conhecimentos, metodologias  
e experiências reais que estimulem  
e instrumentalizem realizadoras  
e produtoras para atuar em mercados 
internacionais.

Crise no cinema brasileiro, ano  
de pandemia, novos paradigmas  
na indústria cinematográfica mundial, 
mas a determinação de ampliar  
a representatividade de mulheres  
no setor audiovisual permanece.  

O encontro marca o nascimento 
do fiM WOmeN’S Film market SP.2020, 
evento associado ao Festival com foco  
na ampliação de oportunidades  
de negócios para conteúdos audiovisuais 
criados, dirigidos e protagonizados  
por mulheres do Brasil e do mundo.



 Dia 1 Quarta, 16 De Dezembro | gratuito 

 10h00 aBertura fiM WoMen’S filM MarKet  
Com Minom Pinho, diretora do FIM Cine

 10h30 aBertura Spcine 
Políticas afirmativas e Diálogos 
internacionais 
Com Laís Bodanzky, presidente da Spcine 
e Malu Andrade, diretora da Spcine

11h00 PaleStra Diversidade é um bom negócio? 
Protagonismo em tempos de crise 
Com Debora Ivanov, fundadora do 
+ Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro

11h30 iniciatiVa ShoW Me the fund 
Oportunidades de financiamento internacional 
Com Adriane Freitag, gerente do Cinema do Brasil 
e Mary Morita, gerente do Brazilian Content 

14h00  caSe meu Querido Supermercado 
Com a produtora Minom Pinho e a diretora Tali Yankelevich

 15h00 caSe Babenco, alguém tem que ouvir 
o coração e dizer: parou
Com a produtora Myra Babenco

 16h00 PaleStra Cinema Negro no mundo: 
novas perspectivas e oportunidades 
Com Janaína Oliveira,  pesquisadora, curadora,
e diretora do FICINE - Fórum Itinerante do Cinema Negro

tarde | clique aqui

manhã | clique aqui

https://youtu.be/UvTz4W5Hwkw
https://youtu.be/_4x-UsA3f2A


 Dia 2 Quinta, 17 De Dezembro 

10h00 — 12h00 

curSo Coprodução internacional, 
  etapas, acordos bilaterais e legislação 

Com myriam assis
Especialista com mais de 15 anos
de experiência no setor audiovisual 

V agaS liMitadaS | r$ 60 ou em até 12x de r$ 6,21

inScreva-Se aqui

 15h00 — 17h00 

curSo Produtoras Brasileiras:  
os desafios de atuar em mercados 

 internacionais. 
Com Juliana Funaro 
Produtora audiovisual que acumula em seu currículo  
mais de vinte coproduções internacionais de filmes e séries 

 VagaS liMitadaS | r$ 60 ou em até 12x de r$ 6,21

inScreva-Se aqui

https://www.sympla.com.br/curso---coproducao-internacional----etapas-acordos-bilaterais-e-legislacao__1080122
https://www.sympla.com.br/curso---produtoras--brasileiras--desafios-no-mercado-internacional__1077619


Spcine: Políticas afirmativas 
e Diálogos internacionais 
com Laís Bodanzky, presidente da Spcine 
e Malu Andrade, diretora da Spcine

16 Dez | 10h30

aSSiSta aqui

https://youtu.be/UvTz4W5Hwkw


diversidade é um bom 
negócio?  
Protagonismo em tempos de crise
com Debora Ivanov, fundadora do + Mulheres 
Lideranças do Audiovisual Brasileiro

16 Dez | 11h

aSSiSta aqui

https://youtu.be/UvTz4W5Hwkw


ShoW Me the fund 
Oportunidades de Financiamento 
internacional
com Adriane Freitag, gerente do Cinema  
do Brasil e Mary Morita, gerente do Brazilian 
Content

16 Dez | 11h30

aSSiSta aqui

https://youtu.be/UvTz4W5Hwkw


16 Dez | 14h

aSSiSta aqui

case
meu Querido Supermercado 
com a produtora Minom Pinho 
e a diretora Tali Yankelevich

https://youtu.be/_4x-UsA3f2A


16 Dez | 15h

aSSiSta aquiaSSiSta aqui

case 
Babenco, alguém te que ouvir  
o coração dizer: parou
com a produtora Myra Babenco

https://youtu.be/_4x-UsA3f2A


16 Dez | 16h

aSSiSta aqui

Cinema Negro no Mundo 
novas perspectivas e oportunidades
com Janaína Oliveira, pesquisadora  
e curadora, coordenadora do  
FICINE (Fórum Itinerante de Cinema Negro)

https://youtu.be/_4x-UsA3f2A


 

curSo

coprodução internacional   
etapas, acordos  
bilaterais e legislação 
Com Myriam Assis

17 Dez | 10 - 12h

inScreva-Se aqui

vagaS limitadaS

https://www.sympla.com.br/curso---coproducao-internacional----etapas-acordos-bilaterais-e-legislacao__1080122


 

17 Dez | 15 - 17h

inScreva-Se aqui

vagaS limitadaS

curSo

Produtoras Brasileiras:  
os desafios de atuar  
em mercados internacionais
Com Juliana Funaro

https://www.sympla.com.br/curso---produtoras--brasileiras--desafios-no-mercado-internacional__1077619


Patrocínio MaSter

Patrocínio
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realização
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